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KATALIKU TIESOS DR-JA 
RENGIASI PRIE 

IŠKILMIŲ, 
MINĖS SAVO SIDABRINI 

JUBILIEJŲ. 
— 

Draugija įkurta 1899 m. 
" | I 

N E W YORK. rugp. 8. — 
l&įmet lapkričio mėnesiu čio
nai bus iškilmingai minimas 
Tarptautinės Kataliku Tiesos 
Draugijos sidabrinis jubilie-
jus. 

Prie to jubiliejaus jau ren
giamasi. Iškilmės Įvyks New 
Yorko Kardinolo Hayes glo
boje ir Brooklyno Vyskupo 
Molloy nurodymais. 

Toms iškilmėms minėti die-

Anglija su Bolševi
kais Susitaiko 

) 

BOLŠEVIKAI PRIPAŽINO SENĄSIAS RUSIJOS 
S K O L A S 

KINUOS PARLAMENTE 
RIAUŠĖS. 

Kilo del opozicijos naujam 
premierui. 

IŠ LONDONO KONFE
RENCIJOS. 

LONDONAS., rugp. 8. — 
{Santarvės valstybių konferen 
eija ekspertų planų vykinimo 
reikale gal rytoj baigsis. Nes 

Tėvynėje Lietuvoje 
NAUJA LIETUVIŲ PARTI-|lusiem$ revolveriu. Tai mi 

PEKINAS, rugp. 8. — Di
delis triukšmas įkilo Kinijos 
parlamente rųgpiueio 6 d., v o k i e č i u ~ delegatų reikalavi-

LLOYD GEORGE REIŠKIA NEPASITIKĖ
JIMO) BOLŠEVIKAIS 

LONDONAS, rugp. 8. — mi pasitarimai tęsėsi kuone 
Anglija su bolševikais paga- per dienų. Ant galo premie-
ttaua susitaiko. ras pakvietė bolševikus kon-

Padaryta dvi sutartys: vie- ferencijon. .Susirinkus į 20 
na pirklybos. kita generalė minutų susitaikinta. 
arba aVlnoįi sutartis. Į P a a k i a u g p a s e k r e t o r i U S 

(Taika ,>a,laryta įsima.S.us | PoMOnfc_ p a r l a m e n t e p r a n e . 

del naujo premiero nomina-J 
'vimo. Mažas opozicijos ats
tovų būrys išsprendė blokuo
ti to nominavimo pripažini
mo obstrukcija. 

Parlamento susirinkimas a-
tida rytas be pirmininko, 
kurs, kaip pranešta, sirguliuo 
jas. 

Tuomet apie dvidešimts na 
rių pakilo ir pareikalavo ki
tokių susirinkimo vedimui 
metod . Kilo triukšmas. 
Atstovai kiti su kitais nega

niai ir sugestijos pasirodo ne 
peraukšti. Patys vokiečiai 
labai mandagus. Gi tas san
tarvės delegatams patinka. I r 
jie mano, kad kinferencija 
baigsis kuogražiausia i r eks
pertų planai bus pagaliaus 
vykinami. 

JA Iš AMERIKOS. 

PONZI PALIUOSUOTAS. 

BOSTON, Mass., rug. 8.— 
Iš Plymouth apskrities kalė
jimo po keturių metų paliuo-

na dar nepaskirta. Bet Drau- ;konfereneijon pačiam premic- . . ^ s u s i t a i k v l l l { J P a ž y . Kg-0 susįkalhoti, nei negalėjo 8 U o t a C ir]es P o n z i 

gijos direktorių boarda8 pra- ™\ 
neša, kad iškilmės prasidės 

stovavo uzsienįų pasekreto 
riua Arthur Ponsonbv. Jis 

aukštomis Mišiomis šv. Pat
riko katedroje. Popiety į-
vyks susirinkimas, gi vakare 
viešasis mitingas. 

Mitingas įvyks vieno New 
Yorko viešbučio salėjo. Kal
bės Įžymieji prelatai ir pa
sauliniai Draugijo s nariai. 

Tarptautinę Kataliku Tie
sos Draugija. 1899 metais i-
kur'ė kun. McGinnis, Dakta
ras Teologijos ir Filosofijos, 
mieste Brooklyne, N. V. 

Per 25 savo gyvavimo nus

kurs 
mėta, kad bolševikai pripažį-1.suprasti, kas valdžiai įvyko. | a n a į s metais čia mėgino grei-

se »»u bolv;evik'i!<» orenuera at- i o o 
sta senąsias Rusijos skolas. ]£jek palaukus ta mažoji o-.tai praturtėti. J is finansais 

derybas vedė remiantis jam 
duotomis premiero i n s t r o t e i - Į , . į į į į - į " į j -

Tik skolų atmokėjimo klausi
niu jie nevešia derybų su 
valdžia, bet tik su pačiais sko 

ium. 
jomis. 

Kuomet bolševikai atstovai 
sukilo derybas pertraukti, 
premieras MaeDonald tiesiog 
pabūgo to jų žingsnio. 

Premieras Įsimaišė. 

J is tuojaus tad pats įsimai 
&ė reikalam Pakvietė bolše 
vikus kont'erencijon ir trum- \ 
pu laiku susitaikyta. 

Premieras 

Tikra apgaulybė. 
Neoficialiai pranešta, kad 

Anglija bolševikams garan
tuoja naują paskolą ligi 200 
milionų dolerių. 

pozicija sukėlė riaušes. Jos operavo taip, kaip Bischof-
nariai ėmė laidyti kitus kny-1 fas Chicagoje. 
gčmis, rašalo pastolais, kėdė- J i s bausmę atliko federalio 
mis. Pagaliaus imta kumš- teismo pripažintą. Dabar jį 
čiuotis. ima nagan valstybiniai auto-

iTai tipiška kinų parlamen
tarinė tvarka. Parlamento 
sesijos laikomos trumpai, tik 
del formalumo. Visi reika-

! lai atstovai aptariami ir Lš-
Parlamente tuotarpu darbo s p r endžiami kur arbatinėse. 

ritėtai. 

LAKŪNAI TURĖS 
PALAUKTI. 

tus Dr-ja atlik., didi-II•.:•• mi<> '"'_ " " " " —•-"•—.•—• - - Jn-įtiįnoja valdžia, gi 
s pabūgo, kad de- ; , . ,. . 

rybų uėptavykiinas gali pa- padarytas sutartis vadina vie 
na apiraulybe. Nes bolševi-

pelnus platindama žmonių 
tarpe Katalikų Bažnyčios do
ktrinas, supažindindama žmo 
nes su Bažnyčios istorija, sa
kramentais ir tikėjimo prak-, 

. .. n / . Ivikais sutartis, ypač pirkly- tos. Pranešta, kad sutarčių 
tika. \ i s a s laikas Dr-ja a t - j . . \ .. „ ,. ,« .; _ , 

kenkti jo valdžiai. Nes ra-, 
, . , , . . . ,.- i i kais negalima pasitikėti. 

dikaliai Anglijos gaivalai bu-, 
tinai reikalavo, kad su bolše-! Sutartys dar nepasirašy 

remia Bažnyčios priešu ata-
kas arba insinuacijas. 

Tam tikslui panaudojama 
pasaulinė spauda ir galybė 
jmmfletų, kurie milJonais pi 
gia kaina skleidžiami arba ir 
veltui dalinami. Tas visas 
darbas atliekamas vien tarpe ^ l e g a t u Rakovskiu. T.lefo- pie laimėjimą. 
angliškai kalbančių žmonių 
ne vien Suv. Valstybėse, bet 
Kanadoje i r Anglijoje. 

REYKJAVljK, Ledų 2e-
partijos valdžia akėjama. Ru-JKnm kabaretų šokikės-dai- mė, rugp. 8. — Skrindą ap-

nuotojos kur-kas daugiaus ži- link pasaulį amerikoniški la-
liberalų Jvardu aštriais žod- n o politikos už gyventojus.!kūnai, matyt, turės čionai il-

Neg parlamento atstovai jų gą- laiką užtrukti, kadangi 
akyvaizdoje sprendžia viso-.tolesnę kelionę trukdo ledai, 
kius reikalus. įkurie blokuoja Oreenlandijos 

Premieru paskirtas Dr. W. I pakraščius, į kur lakūnai turi 
W. Yen. Prezidentas imsi- skristi. 
statęs nepaisyti parlamento • 
opozicijos ir paskirtą premie IŠVEJAMAS AMERIKONAS _ _ 

|bos sutartis, yra būtina. Sa- naudingumą nptftrs parlamen 
kė, tai gyvas Anglijos dar- tas. Kuomet šis paskelbs sa 
bininkams reikalas. vo palankumo, tuomet seks 

Atsižvelgiant į radikalų rei pasirašymas. 
kalavimus, premieras MacDo- Premieras MaeDonald par-
nald tuojau.s telefonu »susisie- lamento didžiumą turi savo 
kė su bolševikų vyriausiuoju pusėje. Tad jis neabejoja a-

KLAIPEDA, 19, VII. — 
Liepos mėn. 17 į. į 'fvlaipėdą 
atvyko laivu " B a l t a m " 169 
Amerikos lietuviai ekskursi-
ninkai. Uoste svečių pasi
tikti susirinko gausus lietu
vių būrys, jų tarpe daug at
vykusių giminių. Įplaukus 
laivui į uostą orkestrą sugro
jo sutikimo maržą, o mergi
nos apdalino svečius gėlėmis. 
Po to kalbėjo Klaipėdos gu
bernatorius p. Budrys, svei
kindamas sVečius sveikus at
keliavusius. 

Orkestrui sugrojus tautos 
himną, kalbėjo Mažosios Lie
tuvos vardu p. Braks ir kiti. 
Atsakė visiems svečias kun. 
Jakštys, reikšdamas lietuvių 
gilius jausmus prie tėvynės 
ir džiaugsmą išvydus ją. Po 
jo kalbėjo dar keletas įvairių 
organizacijų atstovų jų tarpe 
ir ikeli Seimo atstovai, atvvke 
į Klaipėdą iš Palangos. Sve
čiai širdingų priėmimu buvo 
labai sujaudinti. Būrys po
nių amerikiečių čia pat laive 
surinko orkestrai 60 dolerių 
dovanų. Svečių dalis ta pat 
dieną išvažinėjo į gimines, Ii-

v 

kusieji gi, leido vakarą Lie
tuvos Klube. 

nią dar labiau įpykino ir dva 
rininkas jau butų buvęs už
muštas, jei ne patsai pamoks
lininkas dar su vienu kunigu, 
kuriuodu apgynė dvarininiką 
ir nuramino kiek valstiečius. 
Dvarininkas su sūnum tuo 
tarpu spruko per duris į ve
žimą, į kurį iš miinos pasipy
lė akmenys. Po šio inciden
to visi vėl gryžo į bažnyčią 
ir, paklausus kunigui, kuria 
kalba sakyti pamokslas, vie
nu balsu pareikalavo: "gu
dų." Po pamaldų ramiai iš
siskirstyta su tvirtu nusista
tymu ir poliau ginti savo tei
ses. 

KLAIPĖDOS GALVIJU 
PARODA 

Į šių metų į kumeliukų ir 
galvijų parodą buvo atvesta 
22 žinduoliai (15 premijuo
ta) , 19 mitulių kumeliukų (15 
premijuota), 16 dveigių kūme 
liukų (13 premijuota), 2 trei
giu kumeliuku (abu prem.), 
1 eržilukas. Be to, premi
juota 13 galvijų, 2 avys ir 1 
kiaulė. 

KLAIPĖDOS KAPELIJA. 

APGYNI SAVO TEISES. 

rą palikti. 

PASIŲSTAS NAUJAS 
AEROPLANAS. 

Iš TURKUOS. 

KONSTANtTINOPOL, rug. 
8. — Iš čionai turk autori
tetai deportavo Dr. Edgar J . 
Fisher, amerikoniškos Rober
to kolegijos profesorių. J is 

KLAIPĖDA, x l , VII . — 
Kadangi simfonijos orkest
ras šiandien trejaip vadina
mas būtent, toksai, kurs yra 

' I kokios nors organizacijos ve-
Gudų laikraštis " K r y n i c a " damas — simfonija, filarmo-

aprašo tokį įdomų nuot ikį ! n j j a ar kapela — tat bus va-
Malkauščinos bažnyčioj, Dis- dinamas prie Klaipėdks^Mu* 
nos apskr. Per pamaldas zįkos Mokyklos steigiamasis 
kun. Cižota sakė susirinku- simfonijos orkestras — Klai-
siems valstiečiams pamokslą 
gudų kalba. Jam bekalbant 
bažnyčioj buvęs vienas lenkų 
dvarininkas staiga sušuko: 

Mums nereikia gudų kalgos, 

C H I C A G O J E . 
Tie s 72 gat. ir Gomeli av. 

trokas pervertė vežimą su 
pienu. Pieno išvežioto jas 
Madsen ant vietos užmuštas. 

{Troko šoferis teisinasi, kad PARYŽIUS, rugp. 8. 
ta nelaime įvyko paslydus | Kuomet santarvės valstybių 
mašinos ratams šlapioje gat-

Francuzai Priešinasi Vo-
Norams 

SAKO, NETURI BUT KALBOS APIE MI-
LITARINJ RUHRO EVAKUAVIMĄ 

NORFOLK, Va., rugp. 8.— 
Iš čionai Naujojon Skotijon 
pasiųstas naujas aeroplanas įkaitinamas už priešturkišką! - a j ^ e n ^ ] a Uždarvsim baž 
lakūnui leitenantui .AVade,' propagandą, 
kad jis iš ten į Suv. Valsty- Į f 
bes galėtų giyžti oru bendrai 
su kitais savo draugais lakū
nais. 

Wade aeroplanas, kuriuo-
mi apskrido kuone visą pa-

ŽMONIŲ AUKOS 
KASYKLOSE. 

HARRISBURG, Pa., rugp. 
8. — Iš čionai turkų autori-

saulį, sugedo ir šiaurinio AT-! kasyklose l£l6—1922 m. lai-, 
lantiko vandenyne sulūžo, kotarpiu nelaimingi atsitiki-

veje. ' 

Chicagos vakarinių parkų 
komisijos pirmininkas, Dr. 
Robertson, iškelia projektą, 
idant visi automobilistai butų 
priversti duoti savo akis ek-
zaminuoti. Girdi, tuomet 
Chicagos gatvėse butų ma
žiau automobilių aukų. 

konferencijoje Londone reiš
kiama vokiečiais pasitikėji
mo ir svarstomi vokiečių de
legatų patiekti reikalavimai, 
pastabos ir sugestijos, čia 
iraneuzų spauda karčiais žo
džiais atakuoja vokiečius už 
jįj reikalavimus. 

Ypač vokiečiai koaojami, 

taikosi nusistatymo, kad nu
galėti negali turėti jokio bal
so, bet tik klausyti, kaip 
jiems diktuoja pergalėtojai. 

Be kitko vokiečiai nori, 
idant tuojaus butų leista į o-
kupuotus plotus gryžti v 
šiems vokiečiams, kuriuos o 
kupantų militariniai autorite
tai ištrėmė neokupuoton iVo 
kietijon. 

Leit. Wade su savo mechani
ku išgelbėtas. 

PRANEŠA, ŽMOGŽUDŽIAI 
SUIMTI. 

mai 4 065 vaikus paliko be 
tėvų. 

nyčią," Pasipiktinę tuo 
žmonės šoko prie dvarininko 
ir norėjo jį sumušti. Su juo 
buvęs sunūs pradėjo dvari-

pėdos Kapela. 

ŠAULIŲ ORKESTRAS. 
KLAIPĖDA, 21 VII . -^ 

Prie Klaipėdos Šaulių Sky
riaus organizuojama dūdų or 
kestras. 

CHICAGO.—Anot oro biu
ro, šiandie apsiniaukę ir ne-

ninką ginti, grasindamas puo!pastovus oras; kiek šilčiau. 

MEXICO CITY, rugp. 8.— 
Karo departamentas pranešė, 
kad žmogžudžiai, kurie aną 
dieną nužudė Britanijos val
dinę Mrs. Evans, jau suimti. 
Žmogžudžiai paimti Pueblo 
miestan. 

SOFIA, Bulgarija, rugp. 8.į 
— Čionai mirė žinomas bul-1 

i 

garų diplomatas Teodor Te 
odorovič eidamas 71 m. am 
žiaus. 

Cliieaigos policija perdaug 
rūpinasi maudančiusių žmo
nių rūbais. Ai; nebūtų ge
riau dausgiaus rūpintis ramių 
jų žmonių apsauga. 

Chicagoje, milžiniška gele
žinkelio stotis " U n i o n " jau 
baigiama. Ėmė dešimtį me
tų ją pastatyti. 

belgais. , 
Iš Londono pranešta," kad 

ekspertij planų vykinimo kla 
usime konferencija kai-kurias 
vokiečių pastabas ir sugesti
jas priimsianti, kitas-gi pa-

VIETON GATVEKARiy 
OMNIBUSAI. 

kam jie reikalauja militari- Francuzai to vokiečiu rei-
nąs Ruhro krašto evakuotės. 'kalavimo neatmeta. Bet sta-
Francuzai tad įspėja konfe- to sąlygą, idant \ vokiečių au-
rencijos delegatus, idant jie toritetai netrauktų teisman ir 
tos rųšies klausimų visai ne- nepersekiotų tų vokiečių, ku-
diskusuotų. Nes, sako, jie, rie visas laikas kooperuoja su SPRINGFIELD, UI., rug. 
militarinė Ruhro krašto e va-, okupantai s - franeuzais i r j 8. - Illinois^ komercijos leidi 
kuotė neineina į ekspertų pla
nus. Sako, vokiečiai priva
lo pasitenkinti tik tais klau
simais, koki nurodyti tuose 
planuose. 

Taigi, francuzai griežtai 

mu mieste Streator gatveka-
riai bus panaikinti ir bus nau 
dojami omnibusai. . 

taisysianti ir greitai visi rei
kalai gražiuoju busią baigti. 

ROMA, rugp. 8. — Italijos 
premieras Mussolini, matyt, 
Italijos masonams uždraus 
visoki ,\iešą veikimą. s 

PINIGŲ KURSAS. 

RUGPJŪČIO 7, 1924 

Lietuvos 100 litų . , . . , . . . . $10.00 
Anglijos 1 sterl. s v 4.47 

Prancūzijos 100 frankų 5.47 
Belgijos 100 frankų 5.02 

Šveicarijos 100 frankų y ! . . 18.89 
Italijos 100 Mrų 4.43 

Čekoslovakijos 100 kronų . . . . 2.95 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ PI 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun- . 
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

''DRAUGAS/' PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Ghicago, UI. 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vaM. 

Sekmadieniais uždaryta. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiifni J 
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S A N D A R I E M y P R O T E S T A S . LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS-
Nesenai "S-ra" pakviefe savo "vieruuosius" avin€-

Btna kasdieną iiskynu nedeidUniuhjus protestuoti prieš Lietuvos valdžią ir nurodė net kaip 
i Mttami U.ioĮir delko reikia protestuoti. Protestas įdomus ne vie# kai

po žioplumo pavyzdys; psichiatrams (t. y, proto pamišė
l į gydytojams) jis gali bufi naudingas įvertinimįii tam
sumo, minties atbukimo sujungto su ajkBausiu fanatiz
mu ir didybes manija. Štai kaip žada protestuoti "MES" 
veisles žmones: 

<Tai baisus ir piktas darbas! 
MCS, kuriems rupia Lietuvos, padanga, laisvė; 

MES, kurie klojom paskutinį centą, kąfl tik pasta-

i 

;i 

Pusei lietų t . . . $3.00 
UI prenumeratą mokasi iškelno. Lai
kai tkaito&i amo niiašymo dienos, 
M nuo Naują Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia priaiua-
fti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siusti išperkant krasoje ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laiškia. 

DRAUGAS PUB. CO. 
8334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tel. Roosevelt 7201 

t • f 

SEIMŲ SEIMAI. 
• 

čįUs, savo -kraštą arijt kojų; MES, kurie ištikrųjų my
lime savo tėvynę ir rūpinamės jos lifcimu; MES ne-

i 

Jnbilejinis Seimas. 

. 

Atėjo Seimų laikas. Mūsų 
didžiulės centralinės organiza
cijos viena po kitai mosią 
šiuo metu savo suvažiavimus. 
Rugpiučio 18 -- 20 d. turi Sei-
mą Moterų Sąjunga Chicago-
je; rugpiučio 19 ir 20 d. Ame
rikos kunigų Vienybės orga
nizacija Pittsburgo, Pa., rug
pjūčio 26, 27, 28 & Lietu
vos Vyčiai Homes-
tead, Pa. rengia savo kongre
są; rugsėjo 1 d. Worcester, 
Mass. Įvyksta Blaivybes Drau 
gijos Seimas; pagaliau*, rug
sėjo 2 — 4 d. Detroit, Mieli, 
turės kongresą visų mūsų ka
talikiškų organizacijų vienyto-
ja ir centras - Amerikos Lie
tuvių katalikų Federacija. 

, 

Su džiaugsmu reikia svei
kinti šiuos Kongresus, nes jie 
rodo ir stiprina katalikybės 
ir tautybės gyvumą mušu įšr. 
eivijos tari>e. * * * 

galime ir neturime tylėti šiuom svarbiu momentu. 
MES turime protestuoji prieš klerikalų pragaištin
gus darbus* Liet.! MES, Amerikiečiai, turime parei
kalauti iš Lietuvos valstybės, kad jinai nekrestų 
juokų iš mūsų tėvynes. MES privalome pareikalau
ti iš jos atsteigti koalicinį kabinetą, gražinti kraštui 
savivaldybės, pastatyti Kauno universitete rektorium 

prieš progresisttj kruvinus darbus Amerikoj! MES turi
me pareikalauti iš Wašhingtono valdžios kad ji nekrčs-
tų juokų iš Chinatovvn, musy brangiausios tėvynės! 
MES turime pareikalauti išmesti iš Amerikos La Folet-
te'ą, grąžinti kraštui alų ir arielką, p. Charlie Chaplin 
pastatyti vyriausiu viso aliejaus prižiūrėtoju! MES pri
valome reikalauti pp. Kleopą Jurgelionį, Bagočių ir ki
tus "dievobaimingus" vyrus tuojaus įšventinti į kunigus, 
pastatyti juos visų moteriškų vienuolynų užveizdomis ir 
prašalinti iš ten visus religinius fanatikus! 

MUMS nesvarbu ar jus išgirsite MŪSŲ protestą, 
bet svarbu kad but išpildyta ko MES reikalaujam. Bo 
jeigu neišpildysite MŪSŲ reikalavimų, tai pra?us visa 
Amerika, o svarbiausia ir liūdniausia biitų, jei ir MES 
su ja pražutume. MES, trys plačių pažiūrų pažangus 
senberniai. Vardan visos mąstančios ir susipratusios A-
merikos pasirašome: MES, Amerikos sandarieičai. 
Amen". 

SVEIKATA - BRANGUS 
T U R T A S . 

KOKLIUŠAS IR PAVOJAI, ta, tai vaikučiui gali supa-
Jau kelim 

tas mėnuo 
kaip Ameri
kos didmies
čiuose smar
kiai plinta 
kokliušo epi
demija. Yra 
tai labai lim
panti ir ma-

vai-ziems 

Or. AU M, RACKPS, 
Tai, "CtaiV 737 

1411 B* 60-th AT«, 
I1L 

IR V£L KLIEDĄ. 
kams gan pavojinga liga. 

Kūdikiai neturintieji dar 
keturių metų amžius, baisiai 

Neseniai "Draugas" buvo rašęs, kad ne vieni kata- sunkiai serga, įvyksta įvai-
likai "klerikalina" Lietuvą, bet kad jiems kartais net lai-'rios komplikacijos bei pasek-
svamaniai padeda šitame "juodame" drabe. Kaipo pa- Į m es, ir dauguma jų miršta. Ir 

žmogų plačia pasaulėžvalga ir prašalinti iš ten reli- vyzdys, buvo paminėta, kad Gamtos — Matematikos fa- |ju o mažesnis yra kūdikis, 
gini fanatiką " kultetas, kame katalikų profesorių tik 2 ar 3, pasikvietė 

i n Qnm* visi didvyriai kitokiu 1 matematikos profesorius katalike kunigą iš Miuncheno 
universiteto. Vienok viską žinanti Brooklyno "V-be" tei-
kėsf^Draugą" pamokinti, "pataisyti". Ji sako: 

"MES" veislės vyrai,f ž jtoma, 
\ų tarpe ir nėra. KiekvienpĮjy tinka mažiausia j Univer
siteto rektorius arba j Respįiblikus prezidentus. O kad 
rašyti nemoka, tai. menkniekis! Juk į sekretorius bus ga
lima mokytų klerikalų pigiai pasisamdyti, ir šitie kleri
kalai žodį "rupi" jau nerašys "rupia". "S-ros" didvyrių 
specimenai yra giliai jsiti^nc; kad visas pasaulis JŲ klau
so ir suhg jų protavimo ^avo proto laikrodžius nustato. 
Vienok didvyriai ima ir paabejoja apie savo įsakymų 
galybę (apie jų teisėtumą, .jiė, žinoma, ir nemano abejo
ti!), girdi: "Ar paklausys Lietuvos valdžia mūsų bal
so?" Ot, ir aš drįstu abejoti] ar paklausytų valdžia pro
testo tuzino tokių "pažarįjiiį?', kuriems "ne visi namie", 
nors jie ir kalba liaudies ianju ir naudojasi begaliniu au
toritetu, nemenkesnių už "Mes, NikalojuslI, iš dievų ma
lonės, visos Rusijos imperatorius ir t. t.". 

Lygiai sandariečių pįajvyzdžiu pasielgė ir tris Ame
rikos piliečiai, nuo kelių; įfetti gyveną Kaune ir labiausia 
šelpia Amerikos valdžia jsaJMo patarimais ir pinigais, y-

• i 

"Visa bėda tame, kad ne tie profesoriai samdo 
mokytojus, tik garbingas Lietuvos Švietimo Minis- kreipia domės ir retai kada 
teris, ponas klerikalas Bistras, pasitaręs su nema- šaukiasi daktaro pagelbos. Ik 
žiau garbingu rektorių Kauno Universiteto, kuriuo šiol vaistų nuo kokliušo ne 
yra nekas kitas kaip ponas kunigas Bučys. Ir jei to- buvo, bet dabar yra išrastas 
kie įžymus mokslininkai nesuranda geresnių mate- "pertusinas", kuris duoda 
matikų pasauly kaip vokietį kunigą, tai ne "bedie
viai" čia kalti." 
Taigi, visa bėda tame, kad pp. Sirvydai nepaprašė 

Dr.*J. Šliupo tikresnių informacijų ir universiteto statuto. 
Tuomet šitie du "šviesuoliu" žinotų kaip universitetai 

raližuoti veidą, arba gali 
atimti visą pusę kūno, arba 
net ir gali mirti/ Kitiem* su 
gadina kalbą, patampa neby
liais, kurčiais, o kiti net lie
ka silpnapročiais. Kitus; la
bai lampo konvulsijos, be 
veik apmiršta, baisiai iuni-
kankina ir neištveria. O jei 
po tokių kankynių ir ištveria, 
tai gauna nuomario ligą. 

Labai tankiai sugenda vir
škinimo organai, kūdikiai 
pradeda vemti, nieko neval
go, vidurius labai paleidžia, 
baisiai sunyksta ir tuomet 
visokios Hgos kabinasi. 

Nei nuo vienos ligos taip 
labai, nenusilpeta plaučiai, 
kaip nuo kokliušo. Bangelis 
gauna pneumoniją ir miršta. 
Labai daug gauna džiovą ir 
į trumpą laiką užbaigia sa
vo linksmutes kūdikystes die
nas. 

» 0 

Tėvai, jei mylite savo vai
kučius, saugokite kad jįe^ ne
gautų kokliušo, ypatingai 

. kuomet jie dar neturi ketu-
gerų rezultatų. Jei vaikas . v. . . . 

, , .. v -Inų metų amžiaus. Jei kainu-' 
suserga kokliušu, tai tuoj , . , , , ,. , 
reikia šaukti daktaras. Dak- » ? * * ka« serga kokiu*., 

tai ten neleiskite savo vaikų 

tuo kokliušas yra pavojin
gesnis. Skaitytojai turėtų tai 
gerai jsitėmyti. 

lietuviai į kūdikius ser
gančius kokliušu mažai te

tarąs ne tiktai pelengvins li
goniui ir sutrumpins sirgimo 
laiką, bet ir nuo blogų pa
sekmių apsaugos. 

• 

Pavojų koklvušu sergan-

pač patarimais. Štai ju prpjtestas, nesiskiriąs nuo san-
dariškio. f M? s a v o pareigas nuo rugsėjo 1 d. Gi dabar rektorium te-

PROTESTAS, PROTESTAS, PROTESTAS! bėra socialdemokratas prof. Čepinskis, kuris taip-gi ne-
. , , . . • • •' f turi teises profesorių kviesti, lygiai kaip ir Švietimo Mi-

.l^^- "Reikia protestuoti! j) J! n i s t e r i s D r B i s t r a s > profesortų kvietime kiekvienas fa-
MES, try$ * AmerilcoV piliečiai; MES Jono Morkūno kultetas yra visiškai nepriklausomas ir nuo Ministerio, ir 

Suvažiavę iš įvairių u^ivk-. į d ^ | ; ^ . [iM^tpistybines degtinėles ir susirm~[nuo rektoriaus. 
jos centrų atstovai Seimuose,*- * . -. . . . »*i_-e 
pasidalina savo prityrimais 
susipažindina su visos orga 
nizacijos veikimu; užsimezga 
tampresni ryšioi tarp atskitŲ' 
organizacijas kuopų ir nusta 
tomas ir suvienodinamas jų 
veikimas. 

Ir tuo būdu stiprėja orga 
nizacijos dvasia ir jos gyvavi 
mas. 

tvarkosi. Jiedu tuomet žinotų, kad Švietimo Ministeris 
ir rektorius neturi nieko bendro su profesorių kvietimu. 
Jeigu pp. Sirvydai kalbėtų tai ką jiedu žino, tai arba ty
lėtų apie universitetus (ries ši tema jiem peraukšta), čiam yra nemaža. Nelaimin-
arba pasakytų teisybę, būtent: kun. prof. Bučys išrink-'gam vaikučiui smarkiai ko
tas rektorium profesorių balsų dauguma ir pradės eiti sėjant, gali iš gerkles pra

trukti .kraujas; kitiems net 
iš akių ir iš ausų prasimuša 
kraujas. Yra atsirikknų kad 
vaikutis apanka. Jei kraujo 
gysleles smegenyse pratruks-

jvų^Rinkpje, .didžiausiame Kauno šiukšlyne!.MES,|. 0 a l p p girvy(jai panorės ir daugiau žinoti, kaip 
1 kuriems rupia-Amerikos reikalai, pažanga ir laisve UT k a t a i i k Ų kunigą laisvamaniai į profesorius pasikvietė? 

biau negti CooMdge'ui ir Hughes'ui. MES, kurie klojom T a j g a l i m a j [ e m atpaSakoti tai, ką Kaunas jau seniai ži-
paskutihf iCentą; kad ttk pastačius savo kraštą ant ko-[n o p r i s i r e i k č Gamtos — Matematikos fakultetui ma-

^ j jų; MES, kurie mylime savo tėvynę labiau nei išrūkytą t e m a t i k o s profesoriaus. Tinkamo žmogaus Lietuvoj ne-
^pypkę; MES, kurie rūpinamės jos likimu daugiau nei sa- a t s i r a d o T a d mįnimas fakultetas, rodos per savo dekaną 

Įš visų rengiamų šiuo lai
ku Seimų ypatingos domės 
kreipia į save šiemet Moterų 
Sąjungos suvažiavimas. Mote
rų Sąjunga yra, berods, jau
niausia iš visų mūsų centrali-
nių organizacijų. Ji sulaikė 
10 metų savo gyvavimo. T a d 
jos Seimas šiemet yra jubilė-
jinis. 

vo sudriskusiomis kelričmis. MES turime protestuoti 

=s= 3k**T 

.' > 
^vietos, daro išganingos intek- daugiau čia gimusių moterų 

matematikos prof.' Žemaitį (v. liaudininkas) kreipėsi į 
garsų visoj Europoj Miuncheno universitetą, prašydamas 
rekomenduoti kokį žymų matematiką, parašiusį mokslo 
veikalų. Miuncheno un-tas rekomendavo savo privat-

mės savo vaikučiams! Jį,jkvė-ir merginų. docentą, kurs buvo katalikų kunigas. Tas atvyko Kau
pia jiems tautinės ir tikybi- Tuomet ištautėjimo į sube- n a n įr užeme" savo vietą. Paskiau studentai juokavo, kaip 
nes dvasios. . dievejimo pavojus mūsų išei-

vijai nebūtų gal taip baisus. 
Svarbu, kad Moterų Sąjun- i 

ga vis piačiau plėstų savo Reikia tikėtis, kad Moterų 
veikimą, kad vis daugiau na-Sąjunga savo šiemetiniame ju 
rių įtrauktų į savo tarpą. Y- bilejiniame Seime atkreips i 
pač svarbu, kad j ją įeitų vis tai ypatingos domės. 

skaudžiai mūsų laisvamaniai apsigavo, manydami kad 
garsiuose universitetuose nėra kunigų profesorių. Tai 
ir visa to įvykio istorija. Jei pp. Sirvydai butų sąžinin
gesni, tai jie nerašytų ko visai nežino. Ir netyčiomis me
luoti juk neapsimoka padoriam žmogui. O gakpp. Sir
vydai gėdisi prie tokių priklausyti? 

K. P. 

—Vaikai. 

— Mama, aš noriu sirgti. -
— Kodėl, vaikeli? -7-
— Aš nebaudžiamas mamai 

liežiuvį parodyčiai. — 
Draugės. 

— Kaip laikaisi? Ar jau iš
teki? — 

— Tai klausimas. Nesu taip 
kvaila. — 

— Apie tai nėra klausimo.-
— Ar kad išteku? — 
— Ne, bet kad kvaila. — 
"Sakyti ir kalbėti nėra tas 

pats dalykas. Daug sako kal
bėdami, mažiau kalba sakyda
mi »» 

ištolo, verčiau išvežkite juos 
j ukes atostogoms. Juk yra 
geresnis išrokavimas d y i i s;:-
vo vaikučiams atostogų ir tu
rėti juos sveikais, negu juos 
sarginti. Jei kartais susirgtg 
kokliušu, neatidėliokite, bet 
šaukitės daktaro pagelbos. 

Daktaro atsakymai į pa
klausimus. 

Klausimas. Prašau gerb. 
daktarą paaiškėti man, ar 
nepakenks mano sveikatai jei 
valgau rūgusį pieną. Kaįr^ 
tik nžvalgau rūgusio pieno, 
tai man labai išpučia pilvą ir 
paleidžia vidurius, ir gesų 
daug randasv Visi sako, kad 
rūgęs pienas yra labai* svei
ka, bet kada taip man daro
si nuo jo negera, tai bijausi 
kad- nesugadinčiau savo vidu
rių. - M. Č. 

Atsakymas p. M. Č. - Rū
gės pienas jūsų sveikatai ne
pakenks. Niekam nuo rūgusio 
pieno skrandis nesugedo, tad 
ir jus galite nesibijoti. Rūgęs 
pienas yra vienas iš sveikiau
sių valgių, ypatingai vasaros 
metų patartina visiems val-

Grimm. įgyti daug rūgusio pieno. 

.. 

Moterų Sąjunga prieš 10 me 
tų vos turėjo keletą, kuopų. Ir 
jos veikimas pradžioje buvo 
silpnas. Nežiūrint į įvairia? 
sunkenybės ir kliūtis, Motera 
Sąjunga per 10 metų padare 
didelę pažanga. Šiandien ji 
jau turi 62 kuopų įvairiuose 
išeivijos centruose. Jos turtai 
siekia $20,000.00 Ji leidžia net 
kas^ mėnuo savo organą. "Mo
terų Dirvą". Jos tad veikimas 
vis stiprėja i»# auga. 

* —. 

^Moterų Sąjungos gyvavi
mas mūsų išeivijos tarpe yra 
be galo svarbus. Sąjunga už
sibrėžė ne vien tik teikti me
džiaginės pagalbos savo na-
riams, vargui ar li
gai ar mirčiai atėjus, bet rū
pinasi auklėti inoterų ir mer
ginų tarpe tautinį ir tikybinį 
susipratimą, platinti apšvietą. 
Žinome, kokią svarbią rolę lo
šia moteris šeimynoje. Mote
rį*, susipratusi lietuvė ir ka
talikė, pasiekusi daugiau ap-

Anupras Ambraziejus. 

PAVASARININKU KONGRESAS. 
— - • 

(Spec. "Draugo" bendr, iš Lietuvos) 

1924 metais liepos 5,6 ir 7 dieną Šiau 
liuose įvyko pirmas Lietuvių Katalikų 
Jaunimo Sąjungos "Pavasario" kongre
sas. Šis kongresas vadinamas stebuklin
guoju. Jis buvo daromas tada, kai lauko 
žmonėms buvo pats darbymetis ~ šiena-
piutis. Kai kurie manė, kad mažai kas jin 
teatvyks. Aš p&ts maniau labai bus gera, 
jei atvyks kokie 3 tūkstančiai pavasari
ninkų. Bet mūsų jaunimo mokėta įvertin
ti svarbias valandas ir aukščiau statyda
mas "Dievo ir Tėvynės" reikalus, padė
jęs keletai, dienų darbo įrankius, urmu 
atvyksta 7,000 skaičiuje į Šiaulius, čia 
atsiveža savo chorus ir orkestrus^ 

Dainos šventė. 
Buvo paskelbta Dainos švente. Dai

nos šventė prasidėjo tukstanties choro d̂ ai 
nuojamu tautos himnu. Dainos šventėje 
dalyvauja šie konkursui eliorai: 

Kuršėnų Pavasar. kuopos chor. 28 
asm., vedėjas A. Barauskas, Pabiržės Pa-1 

vasar. kuopos chor. 39-as - P. Maftioo-
nis, Tržvilko Pavasar. kuopos ebor. 40-as 

-Batoris, Utenos Pavasar. kuopos chor. 
52-as - Kun. VI.. Butvyla, Linkuvos Pa
vasar. kuopos -chor. 60-dt - Jovaiša, Šiau
lių "Garso" kuopos chor. 92-as -- Gfcu-
bas, Pilviškių Pavasar. kuopos chor. 17-
as. - Kun. Pėstininkas, Jurbarko Pavas. 
kuopos chor. 43-as -- Pocius, Kelmės Pa
vas. kuopos choras 31-asia. ved. J. Klas-
tauskas, Tauragės Pavas. kuopos choras 
30 asm. - Dirginčius, Telšių "Kanklių" 
kuopos choras 38 asm. - Marijožius. 

Orkestrai konkurse griežė šie: 
Jurbarko 12 instrum. kapelmeistras 

- V. Giedraitis ir Telšių 13 instrum. ka-
pelm. J. Kisielius. 

Likusieji kaip Šeduvos ir Kelmės da
lyvavo jungtinai.. Jungtinis choras dai 
navo: , 1 ;i*;$}!'/ i"?>Pį 

Per girią girelę -« Šimkaus—diriguoja 
ir Tykiai tykiai - Brazio — Jovaiša 

Jaunimo giesmę — Naujelio. dirig. 
^.. Likerauskas. . « 

Po pertraukos Muzikų Juri komisija 
paruošė laimėjusiems diplomus ir iš-
Mlmingai įteikė į rankas patiems laimė
tojams. Į, Muzikų Juri komisiją įėjo. šis 
asmenys: kompozitoriai J. Naujelis, T. 
B*asys, ir A. Kačenauskas, "Pavasario ,' 

<>Sa-gos Centro valdybos ^pirmininkas 
prof. Dr«.-J.'Eretas ir Painos šventes ve

dėjas A. Likerauskas. 
Diplomus gavo šie chorų vedėjai: 
1) Jurbarko 1 laipsnb A diplomą -

J. Pocius, 2) Kelmės 1 laipsnio A dipl. --
J. Klastauskas, 3) Utenos 1 laipsnio A 
dipl. - Kun. VI. Butvyla, 4) Tauragės 1 
laipsnio C dipl. - Diriginčius, 5) Linku
vos 1 laipsnio C dipl. - Jovaiša, 6) Pilviš
kių II laipsnio Ą dipl. - Kun. Pėstinin
kas, 7) Kuršėnų II laipsnio B dipl. - J. 
Barauskas, 8) Pabiržės II laipsnio C dipl. 
— P. Martinonis ir 9) Eržvilko II laips
nio C dpi. — Batoris. 

Orkestrai konkurse dalyvavę diplo
mus laimėjo šie: 

Telšių 1 laipsnio A diplomą kapel. J. 
Kisielius, Jurbarko 1 laipsnio B diplomą 
kapil. V. Giedraitis. 

Dainos šventę baigė jungtinės choras 
pavasarininkų himnu. Koks buvo žmonių 
ūpas žodžiu išsireikšti negaliu. Čia pasi
rodė tautos palinkimas dainuoti ir jds 
muzikalingumas, nes dainavo sodžių jau
nimas. 

Paroda. 
t 

Be to pavasarininkai prisiuntė į Šiau
lius daug įvairiį ir labai puikiai padary
tų rankų darbelių, iš kurių Baltosios gi-
minazijos bute fejuvo suruošta puiki ir tur
tingą paroda. DJIdlįausįa vieta eksponate 

tarpe užėmė Skilimai ir įvairus audimai. 
Paskiau buvo daug įvairių kitokių mez
ginių bei išdirbinių. Bet ypatingai visų 
akis atkreipė Prano Mikutaičio ir Prano 
Puišio kryžius. Šis genijalus jungtinėmis 
jėgomis sutvertas kūrinys 'galima statyti 
šalę Rimšos kurinių. Expertų komisija, 
kuria sudarė Valstybės Dramos direkto
rius poetas Liudas gira, Utenos gimna
zijos mokytoja Ona Dzvilaltė ir Vilkaviš
kio gimnazijos inspektorius St. Stakelė -
Puišys dalijo pagyrimo lakštus. Tie laik-
štai buvo penkių rųšių: I A, II A, III A, I 
B ir II B. I A pagirimo lapą gavo: * 

1) Utenos apskr. "Pavasario" val
dyba už audinįus. 2) Panevėžio apskr. 
"Pavasario" valdyba už audinius ir 
merginius. 3) Vilkaviškio apskr. valdyba 
už pavyzdinga savo veikimo demonstravi
mą diagramomis ir leidiniais. 4) Pranas * 
Mikutaitis ir Pranas Puišys už medinį 
kryžių. 5)' Dusetų kuopos pavasarininke 
Kazlauskaitė va, staltiesę, 6) Vapasiškių 
kuopos pav-kė, Sabaliauskaite Bemga na 
kilimą. 7) Utenos kuopos p*av-kė Vikto
rija Jauniskaitė už audinius. 8) Salante 
kuopos pav-kė Ona Pikturnai te u i kitime 
ir Vilkaviškio apskr. - Agota Vilkaitytė 
už mezginius. 

<Bus daugiau) 
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PIRMIEJI PILIETYBES M Į laukti du metu, fco] bus gali-

RAŠTAL Įuia paduoti aplikaciją antrie
siems raštams gauti. 

Pasiketinimo palikti S. Val
stybių piliečiu deklaracija y-
r a vadinama pirmaisiais pi
lietybės raštais. Kas turi pa
daręs tokią deklaraciją, ty. 
kas svetimšalių turi tos rūšies 
raštus, toksai oficialė kalboj 
vadinamas deklarentu. 

Daugelis deklarantų kaip 
seniau, ta ip šiandie, yra nuo
monės, jog. tie raštai jiems 
šiek-tiek atmaino čia padėtį, 
jog jie tur i įgiję tokhj ar ki
tokių pilietybės ar juridinių 
teisių. 

Yra faktas, kad pirmieji ra
štai nei vienam neužtikrina 

1 

pilietybės. Kai-kurie teisėjai 
randa įvairi,ų priežasčių ir ne

pr ipaž įs ta dejdarantanis pilie 
lybės certifikf.tų. 

Pirmuosius raštus svetim
šaliai gali gauti tuojaus atvy
kę Amerikon. Tuos raštus 
gauti nereikalinga liudinin
kai. Bet kas po atvykimo iš
siima tuos raštus, tai turi ne
pamiršti vieno daikto - tur i 
laukti ne dvejus , bet penke
rius metusi paduoti aplikaciją 
antriesiems raštams. Nes ant-

kenčiama, kaip* ilgai žmonės lėje tarnyboje buvo apie 9 
naudojo mažai plieno produ
ktų. Bet kuomet tų produktų 
reikalavimai pasididino, atsi
minta ta sistema, kokios, tur
būt, nebūta jokioj šaly. 

šimtai tūkstančių žmonių, 
Tečiaus po karo jų skaičius 
laipsniškai imta mažinti. Vis
gi nesumažinta ligi pirmka-
rinio laipsnio. Nes po karo 

Medvilnės produkcijos pir
menybė ilgas laibas prigulė
jo Suv. Valstybėms. Tečiaus 

rieji raštai arba pilietybės p a s t a r a i s i a i s m e t a i s t a i p r m e . 

Yra žinių, kad plieno trus-1 atsirado naujų reikalų. Kon-
tas nelabai nori pasiduoti, gresas pradėjo leisti naujus 
Sakoma, jis tuo klausimu krei įstatymus, kurių vykinimui 
psis į teismus. Bet reikia a- reikalingi valdiški darbinin-
bejpti, kad jis ką pelnytų. kai. Be to, kuriamos įvai^ 

rios komisijos, kurių nariai iš 
valdiško iždo apmokami. 

Federalės valdžios civilių 
tarnautojų ir darbininkų skai 
čius žinomas. Bet valstybių, 
apskričių, miestų ir miesteliu, 
tikrai nežinomas. 

i 
Reikia atsiminti, kad Suv. 

MEDVILNES PRO-
DUKCIJA. 

certifikatas išduodamas tik 
tiems, kurie Amerikoj išgy
venę penkerius metus. 

.Tad reikia atminti, kad de-
klarantai (turį pirmuosius 
raštus) šiandien nesinaudoja 
jokiomis privilegijomis, išė
mus aukščiaus minėtas ketu-

* 
rias valstybes. 

nybė iš čia jau sliduoja. Valstybėse yra 48 atskirios 
Už tai daugiausia reįkia valstybės (valstijos), keletas 

kaltinti vabalus, vadinamus tuksiančių apskričių, apie 13,-
"boll veevil," kurie begalo 0 0 ° municipalitetų r - viso a-
apnyko medvilnės plantacijas' P i e i 6 ' 0 0 0 valdžios vienatų. 
ir viską naikina. Tuo tarpu , v i s u r v r a c i v i l i u tarnautojų, 
tuos vabalus išnaikinti dar n e i K a s ** J u o s t i k r a i i r 8 U s k a i " 

puygų dėti. 
Nežiūrint to, piandie skai

tosi motorinis laikas ir auto
mobiliai vis plaČiaus vartoja
mi. 

Galybė Amerikoj automobi 
lių dirbtuvių ir jos visos vi
suomet turi/Cilnai darbo. 

Antai tik" vieno Fordo dir
btuvės kasdien išleidžia po 
kelis tūkstančius pilnai paga
mintų automobilių. 

Nors . Fordo automobiliai 
pajuokiami, vadinami " t i n 
Ližėmis," tečiaus Ford be
daręs daro milionus juos ga
mindamas i r parduodamas. 
Turi pavykimo pigiai savo 
mašinas parduodamas. 

Jule tai Fordo sistema 
kuopigiausia pagaminti 
kuopigiausia parduoti. 

1 

i r 

MOKESČIAI. 

KAS TAS "PITTSBURGH 
PLŪS?" 

Pirm 1917 metu kai-kuriose 
atskiriose valstvbėse deki a-
rantai naudojosi balsavimo, 
teisėmis. Po karo tos dekla- i Neperseniausiai telegramo-
^ . _ . . . v. v .,. ;se iš Washingtono pranešta, 
rantams teises tečiaus uzsili-1 . © r » 
v +*u K . , . . , 'kad federalė pirklvbos komi
ko tik sioset keturiose valstv- . . 

sija pagaliaus p a n a i k i n o 
bėse: Arizona, Indiana, Mis-
souri ir Tėxas. 

Pi rm pastarojo karo Vals
tybes departamentas dekla-
rantams išduodavo net ir pa
sus, feiandie^ to nėra. 

Minėtose keturiose valsty
bėse dejdarantams leidžiama 
balsuoti valstybiniuose rinki
muose. Bet negali jie bal
suoti federaliuose rinkimuose. 

Aišku, seniaus deklarantai 
kaį-kur turėjo privilegijų. Bet 

1 šiandie jos panaikintos. Xau 
... jivdeklarantai tad neturi tikė-

ti pašaliniams pasakojimam*. 
Kas šiandie išsiimant pirmuo
sius raštus, tas turi žinoti, 

"Pi t tsburgh P l ū s " sitemą, 
kuriaja legaliai naudojosi 
plieno trustas—"United Sta
tes Steel Corparation." 

Tas trustas su, ta sistema 
ilgus metus monopolizavo 
plieno produktų kainas. Si
stema visas laikas kovojo or
ganizuoti darbininkai, nepri
klausomųjų plieno dirbtuvių 
savininkai, farmeriai ir pla
čioji visuomenė. 

Tr jei šiandie pirklybos ko
misija išsprendė ta sistema, 
sugriauti, ji tai atliko spaud
žiama visuomenes opinijos. 

Kas buvo toji "Pi t tburgh 
kad jis neturi jokių privilegi- W**" sistema? Tai buvo si

stema, kuri leido Pittsburghe 
ir apylinkėse palaikyti ant to
kio pat pagrindo su dirbtuvė
mis atsirandančiomis kur vi
sai arti geležies rudos kasyk-1 

jų, išėmus tas keturias vals
tybes, ir kad tie raštai neuž
tikrina pilietybės certifikata 
(antruosius arba galutinus 
raštus). Išsiimant gali pasisu
kti visokių kliūčių. 

Naujas ateivybės įstatymas 
taipat nieko nemini apie dek-
larantus. 

Suv. Valstybėse yra šiandie 
daugelis svetimšalių, kurie 
šion šalin inėję nelegaliai. Di
džiuma tų svetimšalių 'išsiima 
pirmuosius raštus ir mintija, 
kad juos apsaugos nuo de
portavimo. 

Tai klaidingas* mintijimas. 
Todėl, kad kuomet jie nori 
gauti pilietybės certifikata, 
jie turi dokumentaliai įrodyti, 
kuomet, kokiais metais i r ko
kiu garlaiviu atvykę į Suv. 
Valstybes, ffam tikslui jie 
pareiškimą turi gauti iš atei-
vystės uostų. Be tų pareiš
kimų jįe nieko negali nuveik
ti. I r kuomet jiems trūksta 
tų dokumentų* autoritetai tuo 
jaus sužino, kad jie nelegaliai 
atvykę, kad jų atvykimas ne-
užrekorduotas ateivių priėmi
mo stotyse. Toki asmenys 
suimami. 

Reikia žinoti, kad pirmieji 
raštai skaitosi geri tik septy
neriems metams. Praėjus 
dviem metam po išsiėmimo 
pirmųjų raštų, galima paduo
t i aplikaciją antriesiems raš-

rasta priemonių. 
Šįmet Suv. Valstybėse med

vilnės plantacijoms (diegų so
dinimui,) užimta virš 38 mili-
onai akrų žemės. Kitos vi
sos šalis, ėmus jas krūvon, 
šįmet panaudoja apie 28 mili
onus akrų medvilnės planta-

Tad žymus skirtumas. Ne
žiūrint to, medvilnės produk
cija kas metai čia puola. 

Jei minėti vabalai nebus iš
naikinti, jei svetimos šalys 
kasmetai medvilnės produkci
jai panaudos vis didesnius že 
mės plotus, medvilnės pro
dukcijoje pirmenybė 8 . Vals
tybėms pranyks kaip sapnas. 

,Kuomet pirmenybė dar vi
sai negriuvus, laikas S. Vals
tybėms pagalvoti apie artimą 
ateitį, ypač kuomet šiandie vi-
šame pasaulyje eina kitos pa
skui kitas ekonominės perver
sme^, v 
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S. V. VALDŽIOS DARBI-
. NINKAI IR IŠLAIDOS. . 

lų. Trustas privertė visas 
kitas jam nepriklausančias 
dirbtuves nepardavinėti pi-
giaus savo plieno produktų. 
Parduodamos plieną visos tos 

Didžiulio karo laiku ,Suv. 
Valstybės pasiuntė Franci-
jon du milionu kareivių. Tai 
pirmu kartu istorijoj paskai

tys. 

SUV. VALSTLBIŲ 
EKSPORTAS. 

Suv. Valstybės kas metai 
savo prekių užsieniams par
duoda už 30 milionų dolerių t a r p v i s u š a l i e s gyventojų, 
daugiaus, negu pačios impor- kiekvienam išpultų apie 70 

Beimantis federalėmis sta
tistikomis, 1922 metais Suv. 
Valstybių jgyventojat užmo
kėjo 7,750,000,000 dolerių fe-
deralių, valstybinių, apskri
čių ir miestinių mokesčių. 

Tą milžinišką mokesčių 
(taksų) sumą paskirseius 

gra-
tuoja. 

Nedidelis, bet visgi 
žus balansas. 

Geriausiais i r nuolatiniais 
Suv. Valstybių klientais skai 
tosi šios šalys: D. Britanija, 
Kanada, Vokietija, Japonija, 
Ffancija, Kubos sala. Itali
ja, Australija, Kinija ir Mek
sika. 

Tas parodo, kad Europa vi 
s ai s laikais buvo ir bus svar
biausioji pasaulio dalis, kuri 
daugiausia perka amerikoniš
kų prekių. 

Suv. Valstybių pirkliai se
nai darbuojasi amerikoniš
koms prekėms turgavietes j : 

gyti pietinėj Amerikoj ir Azi
joj. Tečiaus tas neduoda 
geistinų rezultatų. 

Naujos Europos valstybės 
artimoj ateity taipat bus rei
kalingos amerikoniškų pre

ke, kad Suv. Valstybės sumo- kių. 
bilizavo tokią milžinišką ar
miją. 

Tečiaus tą armiją savo 
skaičiumi pralenkia valdžios 

nepriklausomos dirbtuvės m a o i s a m d o m i i r a p m o k a m i d a r b i . 
pirkėjo turėdavo dar i m t i » n i n k a i t a i k o s l a i k a l s , 1 
"Pit tsburgh PlusV' ty. tiek | A n g l i š k a s p a u d a p r a n e š a , 
daugiaus, kiek tas plienas k a d f e d e r a l ė s v a i d z i o s , v i s u 

AUTOMOBILIAI. 

atsieitų geležinkeliu parvežti 
iš paties Pittsburgho. 
, Sakysime, kas norėdamas 

atskiriu valstybių, apskričių 
ir miestų apmokamų darbi
ninkų tikras skaičius nebeži
nomas. pirkti kokių plieno daiktų Chi 

eagoje, jis galėdavo nuvažiuo-' T i k apčiupomis suskaito 
ti į So. Chicagą ir, rodos, gau ™a> k a d tų ^aų ^civilėj tar
ti pigiaus. (Tečiaus negauda- ^ b o j " esančių vyrų ir mo-
vo. Turėdavo už plieną u ž - | t e r ų b u s nemažiau trijų mili-
nuokėti tikrą kainą ir pridėti 
dar "Pi t tsburgh P lūs , " ty. 
tiek daugiaus, kiek tas plie
nas atsieitų parsitraukti iš 
paties Pittsburgho. 

Minėtas trustas savo did
žiumą dirbtuvių #iri pačiame 
Pittsburghe ir apylinkėse, kur 
nepatogios sąlygos pigiai plie 
ną gaminti. Dėlto, kad ap
saugoti tas dirbtuves nuo žlu
gimo, kad apsidrausti konku-
rencijos, išgalvota ta "P i t t s 
burgh P l ū s " sistema. J r il
gus metus išnaudota žmonės. 
Ilgus laikus ta sistema buvo 
legalė, pripažinta pačios fe-

onų. 
(Trys milionai žmonių vald

žios apmokamų, tai niekur 
negirdėtas daiktas. Per me-

Automobilių savininkai S. 
Valstybėse pemiai sumokėjo 
471 milioną dolerių mokesčių. 

Šioje Salyje yra tik 430,-
000 mailių kelių, tinkamų va
žinėti automobiliais. Tas pa
rodo, kad automobilių savi
ninkai perniai„ sumokėjo dau
giaus vieno tūkstančio dole
rių už kiekvieną kelio maiię. 

Aišku, kaip didelius pini
gus kas metai turi išmokėti 
automobilistai. I r kuomet 
automobilių skaičius eina di
dyn, mokesčiai irgi kįla. 

Daugelis tvirtina, kad dvi 
trečiosios visų automobilių 
skaičiaus dalys yra žmonėms 

tams. Bet praėjus 7-riems deralės pirklybos komisijos ir 
metams ir nepadavus apbka- j kiekviena plieno gaminimo 
cijos antriesiems raštams, pir bendrovė buvo priversta to 
mdeji raštai nebetenka vertės. 
Taip atsitikus, reikia išnaujo 
imti pirmuosius raštus ir vėl 

nustatymo laikytis. 
Tai buvo nepaprasta fcrus-

tui privilegija. J i buvo pa

tus tiems visiems civiliams' naudingos. Gi likusioji viena 
tarnautojams ir darbinin-. trečioji dalis yra surišta su 
kams išmokama algomis pus-.žmonių pertekliumi, 
penkto biliono dolerių. Iš tos j Gali bųt tas tvirtinimas y-
sumos viena federalė valdžia ra teisingas. Šiandie aUto-
kas metai išmoka virš trijų mobilius turi įsigiję daugelis 

dolerių, arba kiefcvienai šei
mynai iš penkių asmenų — 
po- 350 dolerių. 

Už tuos didelius mokesčius 
čia paprastai kaitinama fede
ralė valdžia. ftuotarpu rei
kia žinoti, kad federaliai mo
kesčiai yra nedideli, palygi
nus juos su valstybių, apskri
čių ir miestų mokesčiais. 

Šiandie valstybės ir mies
tai blogai elgiasi begalo ne
atsargiai apsieidami su žmo
nių sumokėtais pinigais. Ne
maža jų dalis tenka dykoduo-
niams ir sukčiams, kurie iš 
to tik ir gyyena. 

Gi kas blogiausia, kad kuo
met valstybei ar miestui pri
trūksta kokiems, % kad ir ne
svarbiems,, reikalams pinigų, 
tuojaus užtraukiamos pasko
los. 

Tos paskolos, tai naujos 
žmonėms naštos. Žmonės už 
jas turi mokėti aukštas pa
lūkanas skolintojams. Tuo bu 
du mokesčiai dar labiaus pa
sididina. 

Bet kas čia kal tas! Login-
gai kalbant, kalti patys žmo
nės, patys piliečiai, kurie ren
ka valdininkus. Tegul neren 
ka aikvotojų. 

VAGYSTES AMERIKOJE 

a 

Uilil 

Taip, tai mano 
Žodžiai, Drau^ 

' 'Norėčiau, kad mano tėvas tėvynė
je galėtų džiaugtis cigaretų kaip 
HELMAR. Ko daugiau mislinu apie 
tenykščius cigaretus, tuo labiau 
įvertinu didybę - H E L M A R S ' . 

Turkiškas Tabakas pripažįstamas 
geriausiu ir brangiausiu tabaku ci-
garetams. HELMAR Turkiški ciga-
retai daromi iš gryno Turkiško Ta
bako ir duoda rūkytojui norima pa
tenkinimą cigaretą rūkant. 

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono sk
rynutes, kad jie nelužtų 

Kaip kiti, taip ir jus džiaug

sitės permaina j Turkiškus 

Mnatonpjot 
Gamintojai augščiauslos 

rūšies Turkiškų Ir Egyptiškų 
ci£aretų pasauly. 

B O K E S o f l O o t O O 

X X *ypį* 

NAUJA TURKIJA. % " 5 

patogumų" miefr 

bilion,ų dolerių. 
Reikia atsiminti, kad tan 

ir u,ų, kurie iš tų mašinų ne
turi jokios naudos, kaip tik 

skaičiun neina armijos karei-lliuosu laiku pasivažinėti. Tos 
viai, nei jurininkai, nei kari- mašinos žmonėms nors netei-
ninkai, nei Kongreso atsto
vai. Armijai, karo laivynui 
ir kt. yra atskirios išlaidos. 

kia naudos, bet jų Užlaikymas 
nepigiai atsieina. 

Turtingi žmonės nepasitėn-
Praeito gruodžio 31 d. vie- kiną vienu arba dviem auto-

na federalė valdžia užlaikė mobiliais. Turi jų tuzinus. 
544^670 civilių darbininkų, 
kaip vyrų taip moterų. <Tai-
gi, kuone pustrečio, miliono. 

Kiekvienam šeimynos nariui 
išpuola po kelete,. 

\Tai juk aišiki prabanga. Ki-
Karo laiku federalėje civi- taip tariant, nebežinoma kur]sukčiams. 

Pasak New Yorko distrifc 
tinio prokuroro, virš 1,750 
milionų dol. metai į metus pa
vagiama nuo žmonj|U S. Vals
tybėse. 

Tų vagysčių prokuroras ne
priskaito prie paparastų va
gysčių, jei kartais žmogus ap
vagiamas namie arba gatvėje, 
bet prie kitos rūšies vagysčių. 

jštai keletas jo paduodamų 
skaitlinių: 

150 milionų dolerių pava-, 
giama kas metai nuo žmonių 
komercialėmis suktybėmis. 

j600 milionų dolerių apgau> 
lingomis apdraudomis. 

100 milionų dolerių parduo
dant neturinčias jokios ver
tės akcijas ir tt. 

Ekspertai apskaito, kad S. 
Valstybėse iš kiekvienų žmo
gaus uždirbamų 15 dolerių 
vienas doleris tenka vagiams-

Pirm karo Turkija^ laivo 
monarchija, šiandien " ;-įlgi 

ffurkija oficialėj kalboj va- » P»"**in«* Konštantį^o-
dinasi Otomanų imperija. i * * o r o n ' ' " 'ht •''" b f t ' • | o k l , ) 

Pirm karo t% imperiją su
darė: Turkija Europoj ; Tur
kija Mažojoj Azijoj; Tarpže-
mių juroj salos. 

Po karo Turkija nebeteko 
daugelio salų ir didelių plo
tų Azijoje. Nebeteko teisių 
Egipte ir aplink Suezo perka
są. Mesopotamija, Palesti
na, Sirija ir Armėnija pa
skelbta nepriklausomomis ša
limis. Palestina, šiandie val
doma Anglijos komisionie-
riaus. 

,Karo laiku nebeteko Traki
jos Europoj. Bet paskui da
lį atkovojo. , 
, Pirm karo Turkija skaitė 
apie 16 milionų gyventojų, gi 
šiandie iuri vos 7 milionus. 

moderninių 
tf.n. 

T urki joje per šimtmečius 
gyvavo prcl.ibicija. Šiandie 
poly pardavinėjamas alus ir 
vynas. 

Naujoje Turkijoje imta nai 
kinti krikščioniškos mokyklos. 
Tas žygis surištas su politi
ka. 

Po karo keturios penkto
sios dalys krikščioniškų mo
kyklų Tunkijoje buvo' francu-
zų vedamos. Tad šiandie 
kuone visos tos franeuzų .mo
kyklos arba panaikintos arba 
jose pamokos suvaržytos. 

Žinovai tvirtina, kad tas 
tukrų valdžios ,nussitatymias 
netiek yra prieškrikščioniškas, 
kiek priešfraneuziškas. Fran-

U pastarųjų š;aniie a p i e j c u z a i ^ ^ t u r k a m g į s i ė d ę 

vienas miUonas krikščionys ^r 
žydai. Likusieji gi tai niu-
sulmanai. 

Pirm karo vienų musulma-
nų butą apie 10 milionų, gi 
respublika. Panaikintas tur
kų kalifatas. Pati valdžia 

I 
žinoma Lozannos sutartimi. 
Dėlto, šiandie jiems ir atsi
mokama. Bet kuomet, turkai 
kovoja prancūzus krikščionis, 
tuo būdu daug nuoskaudos da 
ro pačiai krikščionybei, ypač 
Katalikų Bažnyčiai. 

skaitosi bereliginė. Valdžia —— 
iš Konstantinopolio perkefta skaitykite, Platikiiite, Rcmki-
virš 5 milionų krikščionių i r 
apie 300,000 žycįų. 

! • "Draugą", vianintėlį kata
likišką diensraštį Amerikoje 

M 
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savo raporte; ženkleliai jau 
padaryti; 50 ženkleliu auksi-

Eidanias Lietuvių Rymo Kajiiįų po $1.00, 20 paauksot^ų po 
talikų Pilnųjų Blaivininkų 50 centų ir 500 bronzinių vai-
Susiyienijimo Amerikoje Kon» kams po 5 centu*. Reikia pa 
stitucijos dėsniais, skelbiu m n stebėti, kad naujieji s e a n 
sų organizacijos metinį Šeiniu, 
kuris įvyks šįmet pirmą (1) 
dieną rugsėjo mėnesio, Wor-
cester, Mass. 

Kun. Dar. J. Navickas, 
Sus-mo pirm. 

Seimo tvarka: 
1. Seimas prasideda iškil

mingomis šv. Mišiomis 9 va»-
landų ryte, šv. Kazimiero ba
žnyčioje, AVorcester, Mass. 

a) Iškilmėse dalyvaus Jo 
Ekscelencija Tanias M. O'Le-
ary, D. D., vietinis Springo 
field'o diocezijos vyskupas. 

b) Sv. Mišias laikys kun. 
dr. Jonas Navickas, Sus-mo 
pirm. 

c) Pamokslą pasakys kun. 
Pranas Strakauskas. 

d) Visi Seimo atstovai ir 
visi vietinės kuopos nariai 
eis " in corpore" prie šv. Ko
munijos. 

e) Visi blaivininkai atnau
jins savo Blaivybes įžadus. 

Pirmoji sesija: -
12:30 valandų: 

a) Seimo atidarymas; 
b) Atstovų registracija; 
c) Seimo valdybos ir komi

sijų r ink anas; 
d) Pasveikinimų priėmimas 

bei pasiuntimas; 
e) Kun. Koncevičiaus pas

kaita -- 'Blaivybė Lietuvoje'. 

Antroji sesija; 
3:30 valandų: 

a) Kun. Dr. Navicko pas
kaita -- *'Blaivybes platini
mas jaunuomenės tarpe"; 

b) Susivienijimo Centro 
Valdybos raportai. 

c) Įnešimai ir sumanymai, 
teikiami Rezoliucijų Komisi-

e) Seimo komisijų raportai. 

Trečioji sesija 
5:30 valandų. 

a) Pono P. Daugžvardžio 
paskaita » "Blaivybės Pras
me. ' ' *, * >j 

b) Naujos Centro Valdybos 
rinkimas; 

c) Seimui vietos nuskiri-
mas; ir t , i 4 i 

d) Seimo uždarymas. 
Vakare vietines kuopos ruo 

šaimas Seimo atstovams pri
ėmimas. 
- Pastaba: Su visais Seimo 
reikalais kreiptis šiuo antra
šu: 

kai nepaprastai gražų*. 

2. Kuopų diplomų klausi
mas: 50 diplomų labai gražios 
išvaizdos jau atspausta ir pa
sirašius ant jų Centro Val
dybos nariams, jie bus išsiun
tinėti visoms kuopoms. 

3. Priesaikos lapelių Klausi
mas: lapeliai dvejopos for
mos — dideli ir maži — jau 
atspausti net viso 15.000 ir 
kuopoms bus išsiuntinėti su
lig reikalavimų, 

4. Seimo klausimas. Nu
tarta šaukti Seimas 1 d. rug
sėjo "Labor J)ay," AVorces
ter, Mass. 

a). Seimo ceremonijas baž
nyčioje sutvarkyti palikta vie 
tiniani kuri. klebonui Jakai
čiui, 

b). Sulig pareito Seimo nu
tarimo, posėdžių metu bus pa
skaityta keletas referatų Blai 
vybės klausimu. Skaitytojais 
nutarta kviesti kun. Kon*^.vi-
čių, p. Daužvardį (" Darbi
ninko" redaktoriuj) ir kun. 
dr. Navickų. 

N. Y. (mėnesinių moty X 5 J » 
19 d. 35 kp. Wor<s»t*rf 

Mass. {mėnesinių naok.) 28.00 
• • « i i n i i • 

Viso per metus $219<<>5 

I š l a i d o s : 

1. Ųž Seimo pasiųstus 
pasveikinimus $2*00 

2. Už laimėjimo tikiet. &00 

* Viso per metus* $10.00 

1923 metų balansas $209.65 

{eijos 1924 me|ai t ; 

Sausio mėnesyje: 
% Nuošimčiai banke $1.6*7 
Vasario mėnesyje: 

23 d. 10 kp. Graad Ra-
pids, Mich. (mėn. mok.) 7,00 

28 d. 9 kp. Lawrence, 
Mass. (mėm mok.) \LGQ 
Kovo mėnesyje: 

17 d., 1 kp. Waterbury, 
Conn. (mėn. mok.) 11.00 
Balandžio mėnesvje: 
19 d. 49 kp. Boston, Mass. 
(mėnesinių mok.) 5.63 

30 d. nuošimčiai' banke 2.01 
Gegužės mėnesyje: 
18 d. 50 kp. Scranton, Pa. 
(mėnesinių mokesčių) 10.95 
(už konstitucijaap 4.50 

valtada. A*tra sefeija prasi- KAIP GAUTI IMIGBAOI 
46* sutra valanda po pietį) ir] JOS VIZAS GIMINĖMS. 
baigsis ketvirtą vaja*^- Po 
sesijų visi-sos važiuos į Mui-J Sulyg 1924 m. Lnigracijos 
ronio Parkų, kur bus visi 
svečiai pavaišinti skaniais 
valgiais t ir gėrimai*. Po už-

Akto Sekcijos 9, konsuliariat 
viršininkai negali išduoti imi
gracijos vizų nekvotinių ypa-

kandžių bus ekskursija ant*tų giminėms, nebent butų 

Viso per metus $54.36 

I š l a i d ų 1924 m.: ;.' 

1. Už org. "Draugui"• 
(10 kp,) kovo 20 d. $5.7» 

2. Už org. "Draugui" 

1 7 kp.) kovo 23 d. 19.10J 
c). Smulkmenas palikta at-į 3 L a i i n e j į m o perlaida 

kun. Čižauskui kovo 28 2.00 
4. Už org. "Dvaugui" 

(50 kp.) liej*. 10 d. 10.40 

w } 

41 Providence St., 
Worcester, Mass. 

BLAIVININKŲ CENTRO 
VALDYBOS SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS. 

likti vietinės kuopos valdybai. 
5. Visi atsišaukimai į Blai

vininkų Centro Valdyba iš j -
vairių asmenų ir organizaci
jų palikta Seimo nuožiūrai. 

6. Vieton "Dvasios Vadovo 
kun. Petro Saurasaičio, išva
žiavusio atostogoms į Liętur 

fų, jo pareigas eiti pakviestas 
Centro Valdybos narys kun. 
Jonas J. Jakaitis. 

7. Reikalaujama, kad Cent
ro Raštininkas išduotų savo 
atskaitų S-mo organe "Blai
vybės Dirvoje" kuogreičiau-
sia. * 

Siuomi Centro Valdybos 
posėdis ir užsibaigė. 

Kwi. Dr. J. Navickas, 
Sus-mo pirm. 

Juozas Svirskas, 
Sus-mo rast. 

Viso per metus $37.20 

1924 m: balansas $17.16 
Tokiu būdu: 
Banke lieka už 1923 $200.65 
Banke lieka ui 1 9 * 17.16 

Quinsigamond ežero, kur bus 
parsamdyta' laivas . "Unele 
Sam." Po ekskursijos sep
tintą valandų vakare pobaž-
nytinėj svetainėj bu» pastaty
tas gražus veikalas: "Išpažin
tie* auka." Čial turiu pažymė-
ti, kad minėtas veikalas yra 
labai gražus, kuris kiekvie
nam vertėtų pamatyti. Loš 
gabiausi Blaivininkų artistai. 
Laike pertraukų bus prakal
bos, prie to ir paskaitos, ku-
riaaf duos gerb. kun. J . Kon
cevičius ir gerb. kun. Pr. 
Strakauskas. .Tai gi visos kuo 
pos privalo išsirinkti kuodau-
giausia delegatų, tas bus nau
dinga Blaivininkų organizaci
jai, nes dar tokio seimo Ame
rikoje nebuvo kaip kąd dabar 
įvyks. Čia turiu pažymėti, 
jog šis Blaivininkų seimtas 
bus tikrai istorinis. ]Kada 
mes turėsime sekančiame sei
me daągybę kuopų atstovų, 
tai tada galėsime suorgani
zuoti didelę kariuomenę, kuri 
drųsiai stos į kovų su did
žiausiu pasaulio priešu, t. y. 
su alkoliu. Tai-gi diaugiau 
drųsos ir pasišventinio. Mes 
su Dievo pagelba kovų laimė
sime. Nepamirškime pirmos 
rugsėjo dienos arba Labor 
Day. Beporteris. 

PAČIŲ PILIEČIŲ REIKA 
LAS. 

I 'Visa isas tūtas $126.81 

BLAIVININKŲ SUS-MO C. 
VALDYBOS RAŠTININKO 

METINE ATSKAITA, 

. ' 

Blaivininkų Centro Valdy
boj trečiasis ir prieš Seimų 
paskutinis susirinkimas, įvy
ko 13 dienų liepos. 1924, Mai
ronio salėj, AVorcester, Mass. 

Susirinkime dalyvavo šie 
asmenys: kun. dr. Navickas, 
pirm.; p. Ročkienė bei p. 
Stočkienė, vieo-pirm.; p. Srir-
skas, rast.; v. Sidabrienė, iž-
din.; ir kun. Jakaitis, iždo glo Į 
bėjas. * 

Atidarius susirinkimų ir 
perskaičius pereito Centro 
Valdybos* susirinkimo proto
kolą, imta paeiliui svarstyti 
darbuotės atskiri klausimai, 
.^lf Ženklelių komisija išdavė 

[eigos: 
Po Seimo 1923 metais 

Centro ižde viso buvo $113.95 
Rugsėjo mėnesyje: 

29 d. 32. kp. Detroit, 
Mieb. (už laimėj, tik.) $15.00 

30 d. 25 kp. Worcester, 
Mass. ((už laimėj, tik.) 1-00 
Spalių mėnesyje: 

6 d., 1 kp. Waterbury, 
Conn. (už laimėj, tik.) 3.00 

21 d. 11 kp. Monteilo, 
Mass. (už laimėj, tik.) 1.40 

21 d. 7 kp. Cambridge, 
Mass. (už laimėj, tik,) 1.0Q 

2G d. 25 kp, "VVorcesteT, 
Mass. (už laimėj, tik.) L00 
Lapkričio mėnesyje: t 

16 d. Naujosios AngL 
JApskr. (už laimėj, tik,) 23.00 

20 d. 24 kp. AthoJ, 
Mass. (mėn. mok.) •. 13.80 

22 d. 25 kp. Woroester, 
Mass. (už ženklelius) 1.00 

23 d. 41 kp. Chicago, 111. 
(užlaimėj.tik.) 2.50 
Gruodžio mėnesyje: *> 

10 d., 14 lq>. New York, 

Liep. 20 d., 1924. 
J. Svirskas, 

Laikrašty "Evening Post" 
padėtas Columbia universiteto 
prezidento, Dr. Nieliolas Mu-
rray Butler, straipsnis prolii
bicijos klausiniu. 

Prezidentas Butler yra šian 
dienines proliibicijos formos 
priešas. Jis nekovoja proliibi
cijos, bet jei vykinimo meto-
dos netinkamos, tai nori, kad 
arba vykinimo metodos butų 
pakeistos arba pati proliibici-

»>-i . ™ *.. . . . Jft atšaukta. 
Pilnųjų Bklvuimkų 25 kp. D r B u t l ė r ^ ^ k a d m-

uoUai rengiasi prie Pilnųjų v i e M S ^ „ 8 ^ , ^ ^ j , 
Blaivimnkų H-to Seimo, ku-1 I c o n v e n c i j o j e n e d r j s p ^ ^ 

Sus-mo rast. 
N 

VVORCESTER, MASS. 

Bus iikilmingas somas. 

rig įvyks pirmų dienų rugsė
jo, tai yra Labor Day. ffa die 
nų, pusė pd aštuonių iš ryto^ 
šv. Mišių aukų atnašaus J a 
Malonybė SpringfieJda Vys
kupas Thomas (TLary; tei- įaekvienų jų žingsnį skaito. 
pos#i J . M. Vyskupas pa 
sakys pamokslų. Vienas pa-

| mokslas bus lietuviškai, kurį 
pasakys vieaias iš lietuvių ku
nigų. Tose išlrilmingose pa
maldose dalyvaus Bernaičių 
ir Mergaičių Pilnųjų Blaivi
ninkų 25 kuopos priaugantys Visos pastangos priversti 
skyrius, taipogi ir didžiųjų 
skyrius. Visi ateis po baž
nyčia aštuntų valanda/ir gra
žiai! susitvarkę su vėliava eis 
švC Mišių klausyti ir laike Mi-
$ų priims šv. Komuniją. Tai
gi prašoma ir kitų "kuopų de
legatai sykiu dalyvauti, nes 
prieš šv. Mišias visi-sos gaus 
Seimo ženklelius. Kurie pa
vėluotų, tai tiems hos su
teikta ženkleliai prie bažny
čios. Ir jie galės sykiu da
lyvauti. Visi pribukit pas
kirtu laiku. Čia bažnyčioje 
bus tara tikri išrinkti žmonės, 
kurie suteiks 4elegatanis žen
klelius. Po pamaldų dešimtų 
valandų prasidės pirmoji se
sija, kurių atidarys J. M. 
Vyskupas ir baigsis dpryliktf 

Valstybės Sekretoriaus auto
rizuoti taip daryti. 

Jungtinių Valstybių pilietis 
tvirtindamas, kad imigrantas 
yra jo gimine ir. tinkamas į-
leisti i Jungtinės Valstybės, 
gali paduoti peticijų (Form 
633) Imigracijos Viršininkui 
tikslu gauti imigracijos vizų 
tokiai giminei. Jei Imigraci
jos Viršininkas suranda, kad 
tokia giminė turi teisės būti 
įleistas/ i Jungtinės Valsty
bės, kaipo nekvotinis imi
grantas, jis, su Darbo Sekre
toriaus patvirtinimu, prane? 
apie tai Valstybės Sekretoriui, 
kurs, 'autorizuos konsuliui vi
zų išduoti. 

Nekvotiniai Imigrantai. 
Jungtinių Valstybių piliečio, 

kuris gyvena Jungtinėse Val
stybėse, kuomet išpildo Formų 
633, žmona ar nevedę vaikai, 
neturintieji 18 metu amžiaus, 
yra nekvotiniai imigrantai ir 
turi teisės būti įleisti į Jung
tines Valstybes, nežiūrint, ko
kie butų aprib'avimai. 
Kvotiniai - Pariiiktini Imi

grantai. 
Jei pilietis, vyras ar tėvas, 

vieton gyventi Jungtinėse 
Valstybėse, gyvena užrubežy, 
kuomet išpildo Formų 633, 
tada jo žmona ar nevedę vai
kai, neturintieji 21 metų am
žiaus, yrii kvotiniai imigran
tai ir turi pirmenybę gaunant 
imigracijos vizas. 

Jungtinių Valstybių piliečio 
kuris turi 21 metus ar dau-

Jgiau, nevedę vaikai, tarpe 18 
ir 21"metų amžiaus, yra kvo
tiniai imigrantai, ir turi pir-
menybę gaunant imigracijos 
vizas, nežiūrint kur jo tėvas 
pilietis gyventų. 

Jungtinių Valstybių pilie, 
čio, kuris turi 2fl metus ar 
daugiau, ir kuris gyvena Jun
gtinėse Valstybėse ar užrube-
žy, kada išpildo Formą 633, 
tėvas, motina ar vyras yra 
kvotiniai imigrantai ir turi 
pirmenybę gaunant imigraci
jos vizas. 

Forma 633 yra taip sutvar
kyta, kad Jungtinių Valsty* 
bių pilietis gali paduoti pra
šymų sudaryti nekvotinę ar 
kvotinę -- parinktinų gimi 
nėms padėtį, arba abi. Prašy
me paduoti faktai, kasjink 
amžiaus ir prašančio gyveni
mo vietos ir nevedusių vaikų 
amžiaus, pirmiausiai nuspręs 
padėti giminfų, kurie skaito
mi kaipo nekvotiniai arba 
kvotiniai imigrantai turintie
ji teises gauti pirmenybę. 

Todėl, išpildant 'Forma. 633, 
visuose atsitikimuose, reikia 
teisingai parašyti amžius ir 
prašančio gyvenimo vista, *r 

kuomet prašymas yra nevedu 
šiems vaikams, reikia prisilai
kyti to paties atsargumo ra 
šant amžių. 

Prašymas turi būti patvir
tintas dviejų ar daugiau Jung
tinių Valstybių piliečių, kurie 
turi prislėgti, kad jie pra
šantį pažįsta vienus metus, ir, 
kad faktai prašyme paduoti 
yra tesiingi. 

PraSymas ir dviejų piliečių 
patvirtinimai, jei daroma Jun
gtinėse Valstybėse, gali but 

Jei nori, k»d katalikai lai-1 P r i s i e ^ a s P r i e yP» to* U l r i n ' 
Ičios teisės priimti tokia* pn-

aittų, remk kaip t * išgali, p ia r s i e g a s . J e i d a r o m a ^ tur , tai 
ia»k katalike spaudų. j ^ prašymas ir patvirtiaimai tu

ri būti ftfisiegti prie ypatos 
turinčioj' teisės priimti to
kias prisiegas, Jei daroma ki
tur, tai prašymas ir patvirtk 
nimai turi būti prisiegti prie 
Jungtinių Valstybių konsulia-
rio viršininko. 

Prašymas, Forma 633, kada 
tinkamai išpildytas, tiui būti 
prisiųstas Imigracijos Komibį-
jonieriui Waslringftone, ir mo
kesčio už tai nereikalaujama. 

Prierašas: 1924 metų Imi
gracijos Akto Sekcija 22-c sa
ko, kad "kuris žinodamas pri
siekia neteisėtai prašyme,' ar
ba kitame kokiame imigraci
jos dokumente, bus nuteistas 
užsimokėti nedaugi'au kaip 
$10,000 bausmės, arba kalėti 
nedaugiau kaip penkiems me
tams, arba abu". 

(F. L. L S. 

TAUPYMO REIKŠMIN
GUMAS. 

balso, idant proliibicijos klau
simas greta su kitais klausi
mais butų padėtas platformon. 

Delkof Dėlto, kad politi
kieriai bijo fanatikų, kurie 

trik patiems piliečiams, .tik 
pačiai visuomenei tiesioginiai 
reikalaujant 18-osis amend-
mentas bus atšauktas, pažymi 
i>r. Butler. 

Svarbesnieji Dr. Butlerio 
argumentų posmai yra šie: 

Dažnai angliškuose laikraš
čiuose tenka skaityti, kaip di
džiuliuose amerikoniškuose 
miestuose, nekilnojamjų savas
čių vertė neapsakomai aukš
tai iškyla. 

Parduodama laikraščių pasą 
ka, kad Manhattan pusiausa-
iį, kur šiandie stovi didis 
New Yorko miestas, kaž-kok-
sai Peter Minuetį 1626 me
tais nuo indionų uiupirko už 
kvortų degtinės ir I keletu bliz
gučių vertės 24 dolerių, 

šiandie tas pusiausalio plo
tos vertas daugelį"*toilion.ų do
lerių. 
I Bet jei tais pačiais metais 

24 doleriai butų buvę padėti 
bankon su taupymo tikslu, tai 
skaitant 0 nuoš. per metus lig 
šiol tmių uįaugusi vieno bi-

* * > 

liono dolerių suma. 

bankon padėtų 1,060 datarij 
vienam šimtui meįų, taip tar 
riant, *a 6-uoju nuoiiinmčiu, 
tai už šimto metų paveldėjai 
gauti* 369,360 dolerių. 

Taip yra su didelėmis tu
miomis. Ęet ir majosios tau-
piamos sumos yra pelningos, 
gi darbo žmogui begalo nau
dingos. 

Ypač darbininkas privalo 
pažinti pinigų taupjmo reikš* 

• 

mingumų. Tas jam reikalin
ga jo senatvei, arba kitai ko
kiai, kaip sakoma, juodajai 
valandai. 

Taupymui būtinai reikalin
gas vienas svarbiausių daik
tų — tai įpratimas prie sisto-
matinio taupymo. Tegul tau-
piama suma bus ir maža. Bet 
tegul ji bus sistematiniai ati
dedama. Jei ne kasdien, tai 
kas miela savaitė. 

Tik tokiu būdu yra galima 
pažinti tapymo reikšmingumų 
(r Įprasti prie reikalingo tau
pymo. 

x 

TRUMPOS 2INI0S. f > 

/ 

Šiandieniniai ; *Suv. Valsty-! 
biij nacionaliai turtai apskai
tomi ligi 320 bilionų dolerių. 
Bet retai <kam žinoma, kad ši 
milžiniška suma per tris šim
tus metų išaugo iš 6,500 do
lerių, priskaičius 6 nuošimtį 
per metus. 

Kunigaikštis W. Hohenzol 
lemas išėjo dirbti. 

Buvusio Vokietijos Cieso
riaus įpėdinio vyriausias su
nūs Wilhehnas Holienzollern 
stojo dirbti prie vienog iš 
seniausių exporto ir importo 
firmos Hamburge. 

Jaunas Prūsų valdonų ainys 
matyt suprato ir įsįtikrino, 
kad Vokietijoje greitu laiku 
neįvyks jokių, politinių per 
versmių, kurios duotų galimy
bės vėl užimti sostų. 

Jaunas Wilhelmas turįs tik 
18 m., ir sako turis pašauki
mų dirbti prie prekybinės fir
mos, kurioje jau dirba du Ho-
Uenzollefnų šefcnynos nariai, r / 

feaip p. Fordas Šventė 61 m e t i r ^ 
sukaktuves. 

Nesenai p. Fordas šventė 61 
gimimo dienų. Nevienam, bus 
žingeidu kaip tas turtuolis -
filantropas šventė savo gimtu-
vių dienų. Pasirodė, kad For^ 
das tų visų dienų dirbo savo 

Jei kokia nors pinigų suma įstaigose, o vakare niekam ne-

nors vienų politinę partijų sa
vo platformon padėti proliibi
cijos atšaukimo 'arba sumode-
ravimo klausimų yra tuščios 
ir nepraktingos. 

Nei viena partija nedrįso 18-
ajam amendmentui pasiprie
šinti, kuomet tas amendmen-
tas buvo iškeltas. Taipat nei 
viena partija nepadės platfor
mon pasipriešinimo šiandie, 
kuomet visuomenės noras at
šaukti amendiuentų eina ga-
lingyn. Viešoji opinija pri
vers kongresų klausyti visuo-
menės balso. 

padedama bankon ir ji ilgiau
sius metus nepaliečiama, tai 
įauga tiesiog neįtikėtinon su-
ruon. Pati suma gamina nuo
šimčius, gi nuošimčiai kitus 
nuošimčius1 ir tt. 

yieno amerikoniško miesto 
bankan padėta 70 dolerių de
pozito su pasarga, kad depo
zitas ir nuošimčiai nebūtų pa
liečiami ligi 2224 metų. Tais 
metais atsišaukusiam to de
pozito paveldėjui banką išmo
kės 14 milionų dolerių. 

Jei kas šiandie taupymo 

žinant buvo pasišalinęs nuo 
jam surengtos puotos. 

• \ 

AR ŽINAI KAD 
Iš visų salų pasauly Hawaii 
Sala turi augščiausius kalnus. 
Du kalnu yra 14,000 pėdų 
aukščio? Ar žinai kad Hel-
mar Turkiški Cigaretai yra 
padirbti iš grynai Turkiško 
tabako ir parduodami už la
bai prieinama kaina? Tu kaip 
ir kiti pamėgsi permaina į 
Turkiškus cigaretus. 

(Apgr.) 
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KNYGYNAMS IR ŠIAIP INTELIGENTAM* m 

Ž I N O T I N A 
Jau išeina iš spaudos St. Tijūnaičio ruoštas vadovėlis 

A L K O H O L O G I J A 
duodųs suprasti, kaip yra kenksminga vartoti svaiga
lus, kokios blogybės kyla iš to ir kaip nuo jų pasiliuo* 
suoti. Taip pat pasirodė ir A. Kasakaičio knygutė 

"ALKOHOLIS - VAIKU DVASIOS IR 
PROTO ŽUDYTOJAS." 

, Abidvi knygas galima gauti: 
Kaune. Liaudies Namuose (Blaivybes On t r t ) . 

Užtai* kąsi'nori- sukurti s^u ir kitiems laim§, privalo 
šias didžiai naudingas knygas įsigyti. Kaina: pirmo
sios — 1 fit., antrosios 20ct. Imant virS 10 eki. nulei
džiama 25%. < 
Tik supratę iš ko kyla visos nelaimės — jų išvengsite! 

PASTABA: Su prisiuntimu —" dvigubai, i 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
C I C E R O J E 

4 d. rugp. Nekalto Prasid. 
Mergaičių draugija laikė sa
vo monetinį susirinkimą. Su
sirinkimas buvo gana skait-x 

lingas. Daug gerų ir naudin 
gų reikalų aptarta. Draugija 

važiavimą į Miller, Ind. mau
dynes. Visos narės prašomos 
atvykti laiku. 

Per šį suma įsirašė segan
čios naujos narės: O. Miliutė, 

dalis gana žymi. IšmaHavota 
bažnyčia viduje ir įsteigti 
nauji altoriai. Pradėjo eiti 
parapijos laikraštis mėnesi
nis. Įsteigtas ^Federacijos 
skyrius. Susirinkimuose ka
talikiškų draugijų gyvumas 
padidėjo. Rengiami vakarėliai 
gana dainai. Prie Federaci-

PHILADELPHIA.PA. 
ATSISVEIKINIMO PAREIS 

KIMAS DR. KUN. F. 
KEMEŠIUI. 

J. Miliutė, M. Senartaitė ir Į jos Kultūros Vajaus efraugi-
tt. Motviliutė. 

Tos visos mergaites, yra pa
vyzdingos ir doros mergaitės. 

nutarė laikyti būdą per pa- 'Pageidaujama, kad datfgiau 
rapijos bazara. ir darbuotis Jaum* mergaičių prisirašytų. 
su pasišventimu, kad pada
rius dvigubai negu pernak 

Draugija taip jau yra pa
sirengusi sukelti 500 dol. nau
jos bažnyčios altoriui. Tokiu 
būdu N. P. Mergaičių draugi
ja pralenks Cieeros didelės 
vyrų draugijas. Naujam ai-
tonaus fondui sukelti draugi
ja mano rengti įvairų pramo
g a 
. Ateinantį sekmadienį N. P. 
Mergaičių draugija turės iš-

T 

PRANEŠIMAS 
Turiu už garbė pranešti 

visuomenei ypač savo tau
tiečiams Lietuviams kad aš 
padidinau stoeka savo vai
stinėj. Kainos dabar daug 
žemesnės negu pirmiau kad 
buvo. 

NEW CITY PHARMACY 
John Malachovvskas, 

Savininkas 
3327 So. Halsted Str 
Chicago Tel. Blvd. 0696 

Ateinanti sekmadienį drau
gystė šv. Antano, 10 d. rug
piučio «engia metinį pikniką, 
Bergman's darže. Tai paskuti
nė šią vasarą pramoga. Drau
gija tad kviečia visus atsi
lankyti piknikam 

Eugpiučio 10 d. Sal. Sir. Jė
zaus draugystė eina prie šven
tų Sakramentų. 

Ciceriečiai džiaugiasi turė
dami savo tarpe gerb. adv. 
B. Mastauską. 

Philadelplujos, Pa. lietuviai 
katalikai susispėtę prie " lie
tuvių Krikščionių Sąryšio 
Philadelphijoj" 3-čią dieną 

jos prisidėjo gyvai ir jau | rugpiučio (1924 m.), reiškia 
padarė gana gražių pasekmių, | savo širdingą ir viešą atsu 
kurios dar nepabaigtos. Gerb. j sveikinimą Į)r. Kun. Fabijo-
kun. J. Daknio gražus pa-jnui Kemešiui, vienam iš žy-
mokslai, ypač jo surengtos j miausių lietuvių veikėjų čia 

MONTREAL, CANADA 
Retai iš mūsų padangės pa

sirodo žinelių katalikų spau
doje. O butų apie ką para 
syti. 

Atvykus gerb. kun. J. Da-
kniui pas mumis klebonauti 
visi dalykai pradėjo eiti spar 
čiai geryn. Per tą trumpą 
laiką, kaip gerb. kun. J. Da-

1 knys pas mumis pradėjo dar
buotis štai kas nuveikta. 

Atmokėta parapijos skolos 

D A K T A R A I : 
T Telefonas 

?Dr,S. 
Boulevard l t 3 t 

A. Brenza 
SO. A S H L A N D ATONCJB, 

ChJeago, III. 
Vai . : t ryto iki 13 plet: 1 po 
piet Ik i S po plet. *:SO * s k . Iki 
t:SO vak. 

f 

r1 
TeL B o a k v a r ^ H l l 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-tM M. 
Valandos nno t Iki 1 1 diena, n«o f 
Iki t Tai. rak . rfsdėllomla n a o 1 

Iki S vai. po pietų. 

DR. A, K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIIU ROAS 

4442 So. Western A ve. 
Telef. Lafayctte 4141 

Dr, A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistai 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 

Telefonas S e d e ? f « S t 

Dr, I. M, Feinberg 
Gydo apaolalial rtaoklas rjrų Ir 

moterų lyti*kas llgaa. 
1401 Madison Street 

t u i p . Weetern A r e . — Chicago 
Talandoa: t — 4 po platu T—t rak . 

I 

TeL Boulevard 2140 

DR. A. JT. KAKALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
ChJca*e, IU. 

(akmeala t*l*rj«) 
Ir akmeni* iUtpumo puattj* b* #• 
aaraaUaa m tam tikrami* 
iMkoinla prtemoQ«mla b«l 

racT»ttoA sird4Jtm%> .« 
«7<te rl—Irt— Ura* p&Mkmln(ai.tr J«1 

rra ralaala* daro •paracljaa 
rwfa<IJaaaH patarmavtana talkia aava 

aflaai 
1411 So. 50 Ave. Cicero. BĮ. 
Oflaaa atidarytas: kaadlen no* f vaL 

po plot lkl • vaL TOkara 
Woa*Momia kr 

rrtaa 

nių tikybinę dvasią. Parapi-
rekolekcijos atnaujino fcmo-
jos choras taip pat neatsilie
ka augime. Dabar rengiamas 
parapijos bazaras, kurio dar 
nebuvo buvę nuo pat parapi
jos įsisteigimo. ** 

Mūsų gerb. kleboną pama
tysi' visur: ir susirinkimuose 
senųjų, ir jaunųjų, ir vaka-
rėrių rengime, ir laikraščio 
le'.iime, bei redagavime, ir 
tiesioginiose parapijos reika
luose. 

Suprantamas dalykas, kad 
be gerų žmonių pagelbos sun-

fkl ir klebonui butų ka pa
daryti. Bet tame ir nuopelnas 
gerb. kun. Daknio, kfcd jis 
savo energija, iškalba ir 
meiliu būdu sugebėjo visus 
sutraukti į vienybę. Ta vie
nybe parapijoje taip sustip
rėjo, kad buvęs iki šiol pa
rapijos reikalams kenksmin
gas, vienas khibas dabar jau 
susitvarkė ir pasidarys visiš
kai naudinga j staiga. Šiaip 
mūsų tarpe bedvevukaujan-
čių kaip ir nebėra. Buvome" 
tiktai trupučiuką susivaidiję 
tarp savęs, buvome trupučiu-

I ką apsnūdę. Aeiu kun. Dak-
(niui, kad tuos mūsų truku
mus prašalino ir pamainė j 

i džiaugsmą. 
Jau senai mes besidžiaugė

me tokiu gyvu ir uoliu klebo
nu. • Kanadietis. 

J 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojai ir Chirurgu 

4631 8 . Ashland Ave. 
Tel Tardą 0994 

Valandai: 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

Tel. Boulevard 3686 • - i 
Dr. J. P. POŠKA 

GYDYTOJAS 
IK. ' 

C H I R U R G A S 
8887 So. Morgan Street 
~Vmį/kJ\doa: 9—12 ift ryto. 
Vakara i s nuo 7 iki • 

CICERO O F I S A S : 
1243 Son ib 49-tn AvensM 

Telef. Cicero 49T 
Valand. : 3 — • : » • •• • - kasdien, 

Utarninkais ir petnyč ioms nuo t 
iki » raL rak. 

>flso Tel. Boulevard M M 
Resld. Tel . D i r i e l t l B i 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriški}. VyriSka 

Vaikų Ir Tisų chroniškų ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
i Kampas 31it Str. 
Vai.: l t — 1 1 ryto: I — t po plot. 
7—8 rak. Ned. l t — l t d. 

D r, CHARLES S E G AL 
Perkėla savo ofisą p o numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
I SPECUALISTAS 

Diiovą , Motera Ir Tyrų l i g a 
VaL: ryto nuo 10—12 n u o 1—4 
po pietų: n u o 7—S « t rakare 
Nedėi lomis: 10 Iki 12. 

^ Telefonas Midwar 28SO 
> B ' r l 

m/ 

Rcmkite tuos profesijona-
luof biznierius kurie garsi
nasi dienraštį "Drauge". 

— « 
TeL Canal 02&7 Vak. Oanal 1118 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. H&lstad Str. 

Va&aHos: 10 lkl 12 ryte; 1 Iki • 
PO pietų; « iki 9 ra kare 

K* 
1 ^ 

Telef. Boulevard 2551 

Dr. M. ŽILVITIS 
Deat iaUs 

Perkė lė savo oti&ą i š Brigbton 
Pork po nųm. 

• o . SaJ&ted Otroot 

r — • 

Sakyk su Kvietkom 
Kvietkos visokiom pra

mogom. 
FRANK JINDRICH, Jr. 

2127 VVest 22 Stareet 
Chicago. 

Telef. Canal i m 

išeivijoj. Vienkart reiškiame 
ir gailestį, kad apleidęs mu
mis, kun. Daktaras neveiks 
jau tėsioginiai mūsų čia nau-
(iai. Bet drauge džiaugiamės, 
kad Dr. kun. F. Kemėšis bu 
damas Lietuvoj, dirbs, veiks 
intensiviai mūsų bendros 
brangios Tėvynės — Lietuvos 
labui! 

i 

Už sąryšį pasirašo: 
A. Uzumieckis. pirm., 

Pranas Pūkas, sekr., 
J. Bekeris, ild.,# 

S. Bairunas, pirm. kom 
narys, 

K. Vidikauskas, pirm. 
kom. narys. 

• t- ' ". 

REDAKCIJOS ATSAKY

MAI. 

A. L* K. Ki MOTERŲ SĄJUNGOS 10-TO SEMK) 
TVARKA IR KELRODIS. 

ADVOKATAI 

i Cni-

/ • \ 
Tel. Canal 2t&5 

C. J. P VNSIRNA 
Fotografas 

P A N S I R N A ST UDK» 
1001 S. Halstetl St., Chicago. 

To lumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja į v isas 

miesto dalis. 

S. D. LACHAVVICZ 
Lletar ls Orabof l« i 
SSI4 W . • • » « F l 

Oksaco. W. 
patarnauja la ldo-

toTeae kuopif iausia . 
Baikale naeldtlu a t -
Blsauktl. Q naan« 
darbą boatta «*«a-
nėdlntl. 

1171 
I 1 H 

: • • .i 

Vilniaus Vadavimo Komite
tui. Tamstų atsišaukimą ga
vome, bet neturime aiškių ži
nių, kokie žmonės yra atsa. 
komingi už Tamstų apsiimtus 
tikslus. Laisvamaniai jaiV 
tempia Tamstas į savo "Poli
tinį iždą". O H "Politinio 
Iždo" pinigai Vilniun nepą-
tenka^ kaip tai praneša 
"N-nos" apie surinktus p<5r 
CliiCagos Konsulo sutiktuves 
pinigus. Tad kol aiškių žmo
nių Tamstų tarpe nematome, 
negalime Tamstoms pritarti. 

Antras keistas dalykas yra, 
kad Vilniui vaduoti tveriasi 
"Komitetai", kaip grybai po 
'ietaus. Ir nei vieno nėra sti
praus. Lenkai Vilniuje mūsų 
išsiblaškymo į smulkmenas n4 

Uibijo. Kad lenkų nedžiuginti 
mūsų susmulkėjimu, vertėtų 
jungtis visiems į jau esanėir\ 
vienybę, į Liet. Katalikų Fe
deracija, kurį kas metas Vi! 
niaus reikalams padaro dau 
gfau, negu visi tie "komite 
lai" suimti kartu. 

Jeigu gi Tamstos bijote Fe-* 
deramos, kad ji yra katalikų 
organizcaija, tai dar viena 
priežastis, del kurios mes ne 
galime Tamstomis pasUikėti. 

Netalpinsime, kol dalykai 
nepaaiškės.* 

A. L. R. K. Moterų Są-gos 10-tas Seimas įvyks 
cago, IU. rugp. 18 — 19 — 20 d. 1924 m.' 

Rugpiučio 18 d. bus pirma diena Seimo, kurs pra
sidės iškilmingomis pamaldomis šv. Jurgio bažnyčioje, 
prie Auburn Ave. ir W. 33-rd St. Iškilmingos Mišios šv. 
prasidės 9 vai. ryto. 

Iš bile stoties atvažiavus Chjcagori reikia pasiekti 
Clark ir Madison gatvės, iš ten imti gatvekarį pažymėtą 
"Halsted 79" arba "Ut-th Sacrameiito" ir važiuoti j 
pietus (South) iki W. 33-rd Stv Išlipus ant 33-rd St. eiti 
į vakarus (West) du bloku iki Bažnyčiai. 

Rugpiučio 19 d. toje pat bažnyčioje bus atlaikytos 
(7:30 vai. ryte) Mišios šv. už mirusias sąjungietes. 

Seimo sesijos bus laikomos Mark White Sqare svet. 
ant Halsted ir 29-tos gatves, važiuojant iš miesto tiesiog 
j posėdžių salę reikia imti vieną iš minėtų gatvekarių ir iš
lipti ant 29-tos gatvės — priešais Mark White Parko. 

Rugpiučio 18 — 19 d. įvyks grąžys vakarai. 18 d. 
vakare Vyčių Dramos Ratelis atvaidins įdomų veikalą 
"Lietuvaitės". Po teatrui bus Šokiai ir laimėjimas dova
nų, kurioms pardavinėjamos serijos. 

Rugpiučio 19 d. vakare įvyks "Jubilėjine Vakarie
ne", kurią rengia Motery Są-gos 1-rnoji kuopa atsto
vams ir svečiams pagerbti. Vakarienė bus paįvairinta 
gražia programa, kurią išpildys Chicagos muzikalės spė
kos. Be to vakarienę puoš šokikė viešnia p-lė Julė Ged
minaitė iš Springfield, 111. 

Abu vakary įvyks šv. Jurgio parap. salėje, prie Au
burn Ave. ir 32-nd Place. Kviečiame nuoširdžiai gerb. 
atstovės ir visuomenę suteikt mums garbės ir malonu
mo dalyvaujant Seimo pramogose. Atstovėms j visus va
karus įžanga veltui. 

Rugpiučio 20 d. viešnios — atstovės lankys Chica-
gą ir taipgi svečiuosis šv. Kazimiero Vienuolyne, kur 
musy mylimos Sesers Kazimierietės surengs "luncheon" 
viešnioms. Delegatės iš kittj miestų turės progos aplan
kyti vienintelę lietuvaičių augŠtesnę mokyklą Amerikoj. 

Atstovėms apsistoti rekomenduojame šiuos viešbu
čius: Hotel Atlantic ant So. Clark St. netoli Jackson 
Blvd. ir Morrison Hotel kertėj Madison ir Clark gatvių. 
Iš šių abiejų viešbučių patogu imti gatvek. (aukščiau 
minėtus) vykstant į Seimo posėdžius* 

Visus įnešimus, sumanymus, sveikinimus ir telegra
mas siųskite — šiuo antrašu: ' 

A, L. R. K. Motery Są-gos 10-tam Seimui, 
: < c-o Mrs. A, E. Nausėda, 

917 VVest 33-rd Street, 
..i ,*4. Chicago, Illinois. 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

¥•*• feylM Ttau— Teismu***. Rrsa 
anąja Abstraktu. Padar* pirkim* 
t a r t e v l a i l > a > w h i Iv UattejU 
7 South Dearborn Street 
ROOM I M I T R I B Ū N E BLDG. 

Telefonas Rjuulolph S261 
Vakarais: £L51 West 22 St. 

Tele fo—s Canal 1667 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
91 W. Monroe Street 

Room 064 — TeL l landolph 2*00 
VaL. Kuo t ryto Iki 5 po pietą 
Vakarais UOS So. HaUted Str. 

Telef, Vards 1015 
CSiloago. 

G. Y. G H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Kame 
2201 w. i I2nd 8t. TeL Canal 66»» 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Leavltt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 Pakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus , Farmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis. 

BALYS F. MASTAUSKAS 
A D V O K A T A S 

B u v f s Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Kame i 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Canal 6699 

A. A. 0 L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. Į* Salle st. Room 2001 
TeL Randolpb 1034 VaL n a o 9-5 

VAKARAIS: 
S»01 S. Halsted st. TeL Bivd. 6775 

v. v apart Panedėl lo tr 
rė tnyč ios 

J A R S E R G I ? 
Jeigu sergi, tai atsi lankyk tuo-

jaus i SVEIKATOS INSTITUTĄ 
ir sužinok kaip likti sveiku, pa-
gelba VAISTIŠKOS KŪNO K U L - , 
TU ROS I R E L E K T R I Š K Ų GY
DYMU-

š i tas naujas būdas gy.dymos y-
ra paremtas ant tvirtų mokslinių 
pamatų ir yra pagelbėjes dauge
liui sergančių, kuriems visi kiti 
gydymo budai nieko negelbėjo. 

Mes bendradarbiaujame su ge
riausiais Gydytojais ir Chirurgais 
mieste ir gal ime jumis parūpint 
visus t inkamiausius budus gydy-
mo. 

Mes esamo praleidę virš 10 me
tų m o k s l u i ' ir patyrimui Įvai
riuose daktariškose mokyklose ir 
gydymo ' įstaigose Ir ga l ime ju
mis t inkamai patarnauti, atgavi
m e sveikatos. 

ATSILANKYK TUOJAU8 I 
TRAINIS H E A L T H 

INSTITUTU. 
3327 South Halsted Str. 

( A n t antrų lubų) 
Valandos: Nuo 9 ryto Iki 12 

| pietų ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Šventadieniais pagal sutarties. 

DOLERIAI IR L I T A I 
• • 

Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siųskite 
per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja, 

•1 Draugas" siunčia į Lietuvą pinigus nevien Litais, bei 
ir Doleriais. 

Jei nocite patys pasiųsti, tai "Draugas" išrašo fcekį-draf-
tą kurį Tamistos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o jie 
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be 
atitraukimo. 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, J*Draugas" 
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias diena,* 
išmoka. 

Taipgi "Draugas" siunčia pinigus ir perlaidomis. No 
redarai platesnių informacijų kreipkitės: 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 SOUTH OAKLEY AVE., CHICAGO, ILLINOIS 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

N A U J į Į J į ! A M Ž I Į Į 

I S T O R I J A 
Parašė 

Dr. Jonas Totoraitis, Marijampolės Valstybinės Rygiškių Jono Gimnazijos Is
torijos Mokytojas. , 

Istorija padalyta į tris dalis: 

PIRMA DALIS, 
Atradimų ir reformacijos laikas. , 

(Nuo Amerikos atradimo 1492 m. iki 1648) 

ANTRA DALIS. 
Neaprėžtos valdovų valdžios arba absoliutizmo laikas. 

(Nuo vVestfalijos taikos iki prancūzų veroliucijai 1648 — 1789) 
TREČIA DALIS. 

Konstutinių kovų ir ekonoji nio progreso laikas. 
Ši istorij* begalo interesinga. Kiekvienam reikėtų įsigyti. 

Kaina tik $1.50 (Nuo 1789 — 1914 nO 
DRAUGAS PUB. CO. 2334 South Oaklpy Avtmue 

OftsM Dldmlostyjt 

29 South La Salle Street 
Kambarls 680 

Telefonas Central I S N 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Tetefoa**: Yards 463 ' 

[TeL Central 6200 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vidurmiestyje Ofisas: 

Room 911 Chicago Temple Bldg.j 

77 W. VVashlngton St.į 
CICERO Ofisas: Panedėl io vak. 
1314 b. Cicero A v. Tel. Cicero 5030 ] 
BIUDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
3236 S. Halsted St. TeL B o « L t 7 3 7 | 

J. P. V V A I T C H E S 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dten.: D. 614—516—127 B . Dear
born St. TeL Randolpb 6584—55i»5 
Vakarais 107 IT Indtaaa Ave. 
Roseland TeL Pul lman 6S77 

ĮVAIRĮIS KONTRAK-
TORIAi 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generaljf Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, ni. 

MWIMjl = s • — , m m m H II i "—•——•« į i i i IZ 
— — " ' • • " • • ! • • * P l l 3E • o * iw 

*mm** 

Chicago, Illinoia. 
:r s 

:. Telefonas Canal 7283 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavoj ii no Kontraktorios 

DaŽŲ Jr Poperos Krautuve 
2338 SO. LEAVITT STR. 

|Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
lietuFys, l ietuviams Tlsade*| 

patarnauju kiio^crlauslal 
M. TUftKA, 

8228 West 88tb Street 

0* ' ' • • m^mmmmmmm,——•wmm 

Telefonas Canal 0610 

P L U M B I N G 
Geriausias ptamrrte, darbą at

iteku f e i a i ir sažUO^kai. 
THOMAS H I G G i y s 

2813 So. OaJUey A ^ Cuicago. 
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CHICA GOJĘ 
BRIDGĖPORTAS. Music Hali teatras -- Petro 

Vaičiūno 3-jų veiksmų pieša 
"Pražydo Nuvytusios Gėlės". Musų Jaunimo Darbuotė. 
Taip-pat bus koncertinis pro-i UžSjus vasaros karščiams 
.gramas, kuriame dalyvaus račiau pradėjo matytis žinu-
gerb. J . ir M. Čižauskai iš ehj laikraščiuose iš L. Vyčių 

SENIS NUBAUSTAS. ŽINIŲ - ŽINELĖS. 

Mrs. Begina Chemeski, 761 X Vi rus prezidento sūnui, 
metų, So. Chieagoje, savo vy- Calvin, Jr., Federacijos Cen-

reti exkursiją laivu Mich. e-
V 

zere. •/••'' 
Į komisiją įėjo darbštus as

mens. Reikia tikėtis, kad ex-^ 
kursija pilnai pavyks. 

Clevehtndo, kurie yra vieni' 
iš geriausių lietuvių dainium 
kų visoj Amerikoj,1 ir p-le 
A. Puidžiutė, gabi smuiki

ne Andrew, tokio pat am- tro valdyba buvo pasiuntusi' ninkė, išpildys smuikos solo. 
užuojautos prezidento šeimy
nai visų Amerikos lietuvių 
vardn. Nesenai gautas iš "Bal 

žiaus, patraukė teisman už 
nuolatinius jai prikaišioji
mus, buk jinai valkiojasi su 
kitais vvi'ais, už stumdvmus 
ir už nedavimą reikalingo jai <lu raštas, kuriame Preziden.|sėdynės $1.00. 

16 kp. darbuotės. Kai kas ga
lėjo pamanyti, kad ir, veiki
mas sumažėjo, tečiau taip ma
nyti butų klaidinga. Nežiūrint 

• 

vasaros karščių musų kp. vei- [ 

P R A N E Š I M A I . 
NORTH SIDE. 

r -
¥ • 

Tikimas^ kad šiame vakare klmas eina visų smarkumu. 
dalyvaus ir kalbės Lietuvos 
Atstovas gerb. K. Bizauskas. 

tojo Namo'* Federacijos var- Įžanga 50 centų, rezervuotos 

užlaikymo. 
Teisme vyras nubaustas 20 

doleriu pabaudos, kuomet 
moteriškė teisėjui nusiskundė 
ir vyro priekaištus pavadino 
tikrais prasimanymais. 

Be to, senis paduotas pro-
bacijai. 

tas ir ponia Coolidge dėkoja 3-čia. seimo dieną rugp. 28. 

! 

už pareikšta^ simpatijas. 
X Moterų Sąjungos 1 kp. 

susirinkime laikytame rugp j . 
(i d. Seiman išrinkta sekan
čios delegatės: M. L. Gurins-

"APSAUGOS DIENA." 

Illinois valstybės miestų 
majorai vakar vakare Chica-

kaitė, po. B. Bitautienė, 2. žanga visiems dykai. 

4-tą vai. po piet. BasebaU 
rungtynės tarpe Liet. Vyčių 
ll-tos kp., Homestead, Pa. ir 
L. V. 25-tos kp. Clevelando, 
O. Įvyks ant West Field. Į-

Serijos. 

Gailėsitės, 
Jei rugpiučio (August 9 d. 

1924 m. šį šeštadieriyj 4:00 
Padidėjus kuopai nariais, * ^ . t n edalyvausite Lie-

kartu padidėjjoj'ir josas darbuo t u v o s yyflų penfctos kuopos 
te. Ne kartą tenka organizaci- r e n g j a m a n i piknike "moon-
jai susilaikyti ir nuo geriau- j j g h t picni-e" Polonios (farzę 
sių sumanymų dėlei pinigu • G 1 . g t i r Higgins Ave. Jeffef-

Lesė Juškienė ir Ona Aleliu-
mene. 

X Seimo vakarienėje prie 

8-tą vai. vakare Bankietas 
Elks salėje, 9-tb Ave., su į-

stokos. 
Kad prašalinus šitą kliūtį, 

musij kuopa leidžia išlaimėji-
mą - aukso 10 dolerių. Seri
jų pardavinėjimas eina visu 
smarkumu. Darbščios musų 
vytes uoliai darbuojasi ir dar. 

Vairiu programų susidėdan- bau nebe pasekmių. 

son Parke. 
Lietuvos Vyčių penkta kuo-

pa kviečia visas kuopas daly
vauti ir linksmai laiką su mu-
mis praleisti. S. D. 

P A R D A V I M U I 
N A M A I 

LAIMINGAS BUSI 
jeigu nusipirksi Sia 5 didelių kam
barių naujai budavota bungalcutf Brl-
grhton Parke, visas išbaigimas arSuo-
linįs pagal naujos mados; furnaSų 
Šildoma; augštas skiepas ir antsto-
gie; reikia pinigais f 2,500; kaina 
gre|tam f>ardavimui tik $6,800; pa-
sdmatykite diena ar vakarais SQ 
BRIGHTON REAI/TY COMPANY 

4024 Archer Ave. 
(Prie Callfornla Ave. 

EXTRA BARGENAS 
Parsiduoda kampinis namas 2100 

West 24 Street 2 storai ir 2 flatai 
lietuviu apgyventoj vietoj. Randos 
neša $125 i .mėnesi. Kaina $12,500. 

REAL ESTATE 
(vr 

^ 

CRSUROMŠJTCT 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darba atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

?352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

Parsiduoda namas 2050 W. 22 St. 
3 flatai storas ir beismentas, gara-
džius 2 kąrami Rondos neša $142 j 
mėn. Kaina'$12,500. 

stalų patarnaus Mergaičių Dr- <xiu iš kalbų, dainų ir muzi- j Išrinko atstovus į Seimą. 
ja Xek. Pr. 8v, M. P. 

X Kun. F. Kudirkai, West 

A. C. W. of A. Local Union 
2G9 susirinkimas įvyks 8 d. 
rugpiučio (Augusto) 1924 7 

kos. Įžanga $2.00, atstovams • Paskutiniame kp. susirinki- gQ p m > -į564 N Robev St. 

Parsiduoda namas 74 ir Dorches-
ter 2 flatai po 5 kambarius, karštu 
vandenių šildomas, viskas moderniš
kai įtaisyta sulyg vėliausios mados. 
Randos. neša $180 i mėnesi. įnešti 
neikia $5,000. Kaina $15,000. 

šiuos namus parduoda pats savinin 
kas nes apleidžia miestą. 

Atsišaukite 
2210 W. 22-nd St. 

ĮBUK GUDRUS) 
Pasinaudok proga* kol darf 

lyra laiko išsirinkti gerą 
Svietą del gyvenimo arti j 
jMarąuette Park ir šv. Ka-
Įzimiero Vienuoline 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduoti,! 

Įmainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

dvkai. me tapo širinkta atstovai į L. 
Vyčių 12 seimą. Sulyg įsta-

Prašomi atvykti visi Local o 
nariai, nes bus referendumas goję turėjo susirinkimą. T a r - I ^ * klebonui, išvažiavus re-j Prieš Seimą Paned. vfck. 

taši apie " Apsaugos dienos" j kolekcijų laikyti, jo vietą už- rugp. 25 bus šokis Sokoli j tais musų kp. turi teisės tinj balsavimas už pakėlimą mene-
ir tai dienai su- i m a laikinai kun. P. Andziu- svetainėje, 5-th Acve. Į ši šo. sti net penkiolika atstovų į [ sinį^ duoklių ligi dviejų dole-

fcj visi atstovai yra kviečia- Seimą, bet kadangi šiemet sei- j r i ų į r nė n es į vienodas mokes-
* ' • " mas bus gana toli nuo Cliica- ; t ig p e r vhą A m e r į k ą ir Ca-

gos Homstead, Pa., dėlei ^ -„ad* . " Malonėkite tad ateiti 

paminėj imą 
daryti planai. 

Oricinalis sumanymas su-
mobilizuoti tą dieną piliečius 
atmestas, kaino nepraktingas 
dalvkas. 

lis. 

i 
m i dalvvauti. 

CHICAGO CLOTHING CO. Mokdeinai atstovai mel 
NAUJOJ VIETOJ. 

Visiems gerai žinomas biz 
Vieton piliečių niobilizaci- jnierius p. A. Martinkus, ku-

jos bus suruoštos patriotinės r j s plrmiaus turėjo aprėdalų 
manifestacijos, piknikai ir į krautuve aštuonioliktos gt. ko 
kitos pramogos. Susirinki- Jonijoj persikėle į nauja vietą 
muose kalbės Įžymieji kalte-į po num. 2535 AVest 6o-rd St. 
tojai. 

džiami prisiųsti žinią, kad 
tlalyvaus Seime, o visiems y-
ra užtikrinta nakvynė priva-
eiuose n'amuose. 

Kiti dalykai bus pranešti 
vėliaus. 

Šiuo adresu reikia kreiptis 
Sermo reikalais: 

išrinkta tik du atstovu: J. m 
didžiai pralotas M. L. Krušas 
ir L. Vvci.il Centro raštininkas 
p. V. Rukštalis. Praloto susi
rinkime nebuvo, bet. žinodami 
jo prielankumą H' Vyčių or
ganizacijai, nariai yra įsitikl-

visi ir apsvarstyti reikalus. 

REIKALINGA. 

$4,500.00 CASH. 
2 flatų namas 5 ir 5 kambariai 

ar 6-6 kajnb. . 30 pėdų lotas karšto 
vandens šiluma, pleistruotaa beismen 
tas ištaisyta pastogrė arti bažnyčios. 
Balanca ka ipo rajida. i 

E. JAR03EWIC 
6540 So. Western Ave. 

TeL Prosp«ct 3235 
Nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare 

REIKALINGA 2 Insurance agentu 
paRt- tdaujama kad buių teisingi — 
geri -- katalikai arba tautiečiais bet 
bolševikiškų pažiūru \ patus nepri-

B I Z N I S 
. i 

EINU Iš BIZNIO. f 

Z , t V. M J CH t V f t £ : i CO1 
6 j y . 5 r i c g r T 

Naujoj dietoj p. Martinkus j 
Prie * Apsaugos dieno*" kaip matyti turi ir^i pceras 

minėjimo prisideda Įvairios pasekmes. 
patriotinės orsranizacijos. I r kaipgi ne—stock'as visas 

I naujas ir včliausios mados. 
Naujas musų kolonijos* biznie
rius visados yra vertas pare 
mimo. Vietinis. 

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ 
ŽMOGŲ. 

L. V. XII Seimo Rengimo 
Komisija, 
144 East Fourth Ave. 

Homestead. Pa. 
P r e s o s K o m i s i j a . 

no, kad iei tik aplinkybės »>ltA»^ i** »• yra be užsuikėjime 
* teisingam ypatoni ge.ros uždarbis. 

le'.s, Cerb. Pralotas atstovausi Kreipkitės 
musų kp. L. V. Seime. 

Noriu parduoti saldainių krautu
vė ir pooT room. Randos |35.00 lea-
sas, ketinu eiti j išdirbystės biznj 
lapkr., 20 dėlto turiu parduoti! — 3 
pd"ol—ropm stalai geri žiemai — tai-
pat 2 outboard[> Motors -1-. 1 Essex 

Motorcycle 

-

Užpraeitą naktį du negru 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SEIMAS. 

.* Kur eini, kur žiuri, tenai 
plėšiku užpuolė Arthur Gold- ATITAISYMAS KLAIDOS. n m t a i Sąjun^ietes besidarbuo-
hlatt *>11 So Ylichio-aTi avo jancias savo Seimui. Seimas x . " . . . , kJLi \ • ^ 

• ^ v. o m ^ r a J a u * ° ^ i a ypatyb<\ kai bu-

Išvažiavimas į " D r a u g o " 
pikniką. 

Buvo jau rašyta, kad mušu 
kp., kaip kitais metais, taip 
ir šiemet buvo nutarusi va
žiuoti į dien. " D r a u g o " pik
niką. Nutarimas tapo puikini 
išpildytas. Mat. musij nariu 

,'7Q>tA G U I *AA a* O T V. ' tourinę karas 19Ž3 — 1 y, 
ioW o. liaiStOCl S t . Z I J U D O ^ H . D. .Twln naujas — 1 Sti 

d< 

kuomet tas su automobiliu su- Bridgeport. ty** K"^pi«<vio 18, W, 20 d 
stojo ties namais 533 K. 34: Vakar dienos " D r a u g e " ap- Oliieagoje. Visos Sajungietės 
st. Tuo laiku, išgirdęs trink- rašant Moterių Sąjungos Sei- j mMasi visų smarknmu. Vie-
šmą, laukan išėjo Meyer Op- mo vakarienės komisija užmi r Į n o s Pardavinėja lulietus J u 
penheimer. Pl^šilco kulipka Ha įrašyti vieną iš re i« iau- W N » bankietui ir teatrui, 
jam pervėrė širdi. WĮ narių pn. Elzbietos Jonai-įk i t (> s I>anlavinėja laimėjimo 

Areštuota keletas įtariamų, tienės, vardas ir dar prie gas-1 bilietus, (serijas). O kî  jau be 
nes piktadariu pabėgo apiplė W&m Pr i s iė jo pn. Teklė j ^ b e t i apie Seimo komisija? ^ ^ įf ų k a r t a ^ ^ 
še Goldblatta. - Petkienė. Rcp. * * * » <M>» mažiausioj ^ U į ^ a f t ^ sus i r ink 'pask i r t 

Nuo 9 ryto iki 6 vai. po pietų 
K. J. FILLIPOVICH 

General Agent 

PARDAVIMUI 
PLAYER PIANAS 

Iš priežasties bedarbės ir 
reikalingumo p'-ni^ų parduo
siu savo $700 playėr pianą ir 
87 roles, su suoleliu ir kabinę 

k i t 0 _ tu už $100-|r mW storase 
cnarges. 

kie dalvkai, tankiausia kyla 
dvi priešingos nuomonės, bet 
kuomet jau nutarta, tai tuo
kart skirtingos nuomonės pa
dedamos. į šalį, o vykdomas 
nutarimas. 

r tu 

Klauskite Mr. Frank 's piano 
1389 Milwaukee Avenue 

1 mo Lubo.. 

IE Š K 0 

tV. B e t m a » t e k o p a s t e b ė t i , L a . - . . I Vilkaviškio apskr. lakinu Valšč. T'8 
laiku pas svetaine. Čia suse-

AS Marijona Pilipaičiuke paiefkau 
savo brolio Juozapo Pilipaičio ir švo 
grerio Juozapo Bendoraičio Besery 
Magdalenos ir l'eti-onelės PilipaitjiU-
khj. Jie visi paeina IA Suvalkų red. 

PAIMTA DAUG AL-
K0H0LI0. 

LIET. VYČIŲ XII SEIMO ! k » ( l «<*>"l 8 W " W | « ? k u ° - d c i troka vk i dainuodami 
IŠKILMIŲ TVARKA. ;P9 «n«'«eporto turu daugiau-; v a ž i a v o n ) 0 ' j p L k n i k a N u v a . 

'siai darbo atlikti, nes jos ruo- v. . . , v . , . 
1— o,,,™ oa o*7 oo J J IMA . _ , . , . . . , , . ziavę visi drauge žaidėm ir 

- v. . R u ^ P - 26> 27, 2S <W., 1924 m.jšiasi prie Jubilėjino bankieto,! . . 6 

Sėsi vvrai, nudavė esą fe- TTAmp«:tPa/l Pa h • v i * *. , - .uainavome. 
' . nomesteaa, r a . i kuris bus duotas atstovėms p , .. T a . 

deraliai valdininkai, vakar in i ma „pimn HIPTIA mo-n o« • • • *• i +• axKursija iiaivu. 
į-mą. seimo aiena rugp. Ab. i r visiems svečiams pagerbti.? XT , ., * , 

JSors ir vasaros laikas, bet 
mieste gyvenant netanka gė-

kinų kaimo, 23 metai atgalios jie gy
veno Chicngoj Hft iSviizlavau į Ško
tija. Jie patys arba kas apie juos 
žinote praneškite sekančiu adresų: 

CHAS. SCMERVITiLE 
347—6-th St. Brooklyn, N. Y. 

ėjo Livingston alkobolio s'an- 9Aą v a l r y t e b u s i J k i , n ] i n . X e k l y s i u ^ a k [ u s , k a d 

delin ir iš ten paėmė denatu- ; g o s Sv> M i ^ i o s ^ P e r t o ' i r 

moto alkobolio £.000 dolerių ; Povlio bainyoioj. Per Mišias 
v e r t ė s . Alkoholį sus ik rovę 
trokan nuvažiavo. 

Suv. Valstybei žada aplan-: 
kyti Anglijos soslo įpėdinis, j 
Tad Chieagos Komercijos., 
Assoeiaeijos prezidentas I)a-! 
wes pasiunta .jam pakvietimą 
aplankyti ir Chieągg. 

visi. atstovai yra kviečiami 
priimti " in eorpore" 6v. Ko-
manįja. 

3-eią vai. po piet. - atsto
vams pagerbti išvažiavimas. 

! Atstovai bus automobiliais 
nuvežti per žymesnės apielin-
kės vietas, per Selienle Park, 

iuaujuosi.us Liberyt Tubes, pro 
Ties AVinnetka iš Michigan Oarnegie Museum, į lligliland 

ežero išimtas neidentifikuo- Park, kur L. Vyčių ll-tos 
to vyro lavonas. ! kuopos Vytės pavaišins at-

i stovus užkandžiais. &is išva-
. PoJieij,,. loiten. Ryan de- l ž i a v i m a s y r a r e n g i a i a a s a t . ; t u o , a i k o m s i a i ( , i e n a i 1 > n j a M 

5 -̂ai užpraeita nakt, ap- s t o v a n „ b e į ž a n g o s _ N a u s ė ( i ienė buvo ir yra viena 1 

kas bus gražiai ir pasakius,» ... , . , . 
&

 v. . . rėtis tuo visu malonumu, ku-i r p a 

AR ŽINAI KAD 
Dabartiniam laike apie 280,-
000,000 balty jų žmonių valdo 
apie 900,000,000 geltonų, juo
du žmonių? Ar žinai kad Hel-
mar Turkiški Cigarėtai duo
da kokybė gi paprastieji ciga-
retai tiktai kiekybė. Milijonai 

ring 22 modelis. Atsišaukite tarpe 
4 ir 11. va,k, 

GEO. YUTCHES 
Tel. Canal 2700 

P P BIZNIAI 

Lietuviškas Restoranas 
J . A , . L e p p a , Savininlcas 
Vienas iš gražiausių 

valgyklų Chicagoje. 
Valgiai Skaniausi, 
Patarnavimas manda 
giausis. 
3206 S. HALSTED ST, 

Chicago,' 111. 
Tel. Boulevard 39851 

Apsaugam Insulinam viską, 
L . Prospect 4345 

plMTT'iiliiiįTBBTLotyr 
del gero savo vaiku Ir sau kur y-
ra tnedžių ir kvietkg. kur yra 
vfeta darzovėnfts Ir kiemas vai
kams. Tėvai ir motinus, padaryki
te savo vaikams ir sau linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti 
u£ : ifendas niekados nesugryita. 
Tuos pačius pinigus ką mokat už 
randa {mokėsit j namą; trumpu 
laiku pats namas išsimokės. A& 
turiu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink fiv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chieagos Lietuviu kolonija, netoli 
Marouette Park kuris DUS vienas 
iš gražiausiu Parku visam mieste. 

Taipgi visus visokios rūšies biz
nius farmas lotus mainom ant na
mu visose Chit^agos dalyse. 

I.šmainom prastesnius namus ant 
' ger—nu namu kokioj tik vietoj 

I turite. Kaipo Lietuvis tai visados 
J lietuviams patarnauja kogeriausia 

J f
D 1 ? Z Ą \ M © M 

REAL ESTATE INVESTMENTS 
241« W. Marovu tte Rd. (Or 67 

B l v i ) , ' i' f Arti Uestern Ai e.) 
TV"!. P**c>^et 86f8 

NUORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

L. FABIONAS CO. 

809 *. 351h SI. Chicago 
Tel. TouleyanJ 061X ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS, 

.'asekmingai suinčiam piniguti ir 
9 Parduodam Laivakortes. • 

v i s k a s b u s g raž ia i 
fe - _ t A i n o v a s a r o s g*amta te ik ia . Mie-

sėkmingai suruošta Moterų' , , , n . , v. 
0 . o . . n v.- ni,- l s t e b e d u l k l l?» d™^ geležes 
Sąjungos Seimui, darbe Cm- V ^uuj< T . \ ., 

** Ci . . •\. i . ir akmens daugiau beveik nie-
cagos Sąiungietėms užtai! lr« ir;iA • • Af i 

STT^ « , , . . . iC i K° k l t o ir nematai. Musų kp. 
Į 10 Seimo komisiją, pateko, ^o c- v . v. 

. . v . . . . Į y r a pas i ryžus i sią v a s a r ą tu - z m o n m p e r m a i n ė rųš i a n t T u r visų gerai-zmoma ir mylimą' .. . ,• , . . .v v. L .v. . , *\ . , ' . . .. . .reti kuodaugiausia įSvažift-}kiškų eigaretų tatgi turi humusų visuomenes veik. p-nia I . . .V1 „ . j . P x . v ° . L . .T . ,. _ \. 4 i v i raų i miškus. Beto dar yra t>. tam tikrą priežastis. Antanina .Nausėdiene. J ina i ' „. +. -.r. 3 v. . . . . . . ZM l - « • • • x l T l u t a r r a « d. sio mėnesio tu-i (Apgr.) yra Moterų Sąjungos jsteigo-. 
ia, viena iš pirmutinių jo^ i ~" ^^= ~~ 
narių. 1914 į v y k o pirmutinis Bę'^^^^^^^^^^^^^i^^ 
Moterų Sąjungos Seimas. P- 5 
nia Antanina Nausėdiene tuo
met buvo Seimo rengėja. Nub ' = 

I KAUNAS!! 
si<audė su dviem plėšikais, i o AQ , „ I ^ 0 I , „ „ ^ T> i 1̂ -y v r ^ • • i - • • 

F o-tą \a l . vakare - Frakai- is didzrausių ir smarkiausių riėšikai pabėgo. 

ŠEIMINIŠKAS IŠVA
ŽIAVIMĄ!;. 

Sekmadieny rug-p. 10 d., 
Palos Park įvyks Teatrališko 
Kliubo "L ie tuva" š^iminis-
kas išvažiavimas. Prašome 
visus draugus ir narius atsi
lankyti kuoskaitlingiausiai. 
Prašome susirinkti prie 4501 
South Paulina st. Komisija. 

bos Carnegie Musie Hali. Kai-j Moterų Sąjungos veikėjų. Ji- | 
bes "Vyčio ' ' redaktorius p.jnai yra buvusi Centro iždi- = 
M. Zujus, p-lė D. Gustaite Ininke per keletą metų. O per = | 
iš Detroit, ir, manoma, kai-f penkis metus redagavo "Mo^ | , | 
bės kun. J . MLsius. Dainuos terų Dirvą". Jos rūpesčiu h 
S. Kimueio vedamas L. V. 10 Seimas bus pasekmingas, 
ll-tos kp. choras, taip-pat Be p-nos Nausėdienės į 10 Sei^ 
iomestead'o apielinkės atsi- mo komisija įeina šios asme

ns: M. Vaičiūnienė, M. Bren- 5;[ 
zaitė, Z. Sakalienė, K. Sriu- = 
bienč, M. Lukauskienė, O. S 

t m 
Nevelytė. 
Gero pasisekimo linkiu jums. 

žymėję solistai: p-lė A. Le-
lioniutė ir p. P. Petraitis. 
Įžanga 25 centai. 
2-rą seimo dieną rugp. 27. 

8-tą. vai. vakare Caraegie 

f 
5 
i: 

t 

KAUNAS!! 
Kauno Albumas 

4 *KAUNAS , , t 4 Jame galima pamatyti visą Kauną * I 
•S. 

kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento ru Jg 
?s 

mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau J 5 

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar- | 

žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios i r t . t . | 

Taigi labai verta'tokį albumį įsigyti. Kaina tik 75 c. J§ 

CHAS. K. VUOSAITIS 
^ VYRŲ IR MOtERŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir (VCoatus 
naujausios mados. Atliekani 
darbą kogeriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 S. Leavkt Str. 
TeL Roosevelt 8982 

n 

NICK B ARTH 
Teaming 

Uilaikome maliava, aliejų ir lan
gams stiklus, cementą ir pleište-
i į. l'ardiicHlami' anglis, karais, to
nais ar basketais. Esame agent ti
ro Valspar varnishes ir Enaniel. 

536 W. 18th Str. 
Tel. Canal 5928 

Telefonų užsakymai priimami Ir 
prlstatomt 

mmm 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skoliname ant pirmų] 
{morgičlų. 

Mes taip pat 
Perkame Ir Parduodame pir

mus morgičiue po $500.00 Ir aug
inčiau. 

Norint platesnių lnformacijt 
[kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
[REAL ESTATE LOANS &j 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

DRAUGAS PUBLISHING OOBfPANY 
2FU So. Oakley Avenue Chicagro, Illinois. 15 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HAR0WARE GO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popi'eruo-
.iame namus. Padarome 
ojarba gfeitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
.^s^- M»i>i>gr>^aah\>iiii.î  • >̂ • 

E. J. H £ N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

. Builder 
Su tos Tųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, tHh 

Rezidencijos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospeoi 5778 f 

Remkite tuos profesijona-
lus, biznierius kurie garsi
nasi dienrašti "Drauge"* , 

http://Vvci.il



